
PA\1230952EL.docx PE692.728v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2020/0340(COD)

11.5.2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για 
τη διακυβέρνηση δεδομένων)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Sergey Lagodinsky

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού



PE692.728v01-00 2/101 PA\1230952EL.docx

EL

PA_Legam



PA\1230952EL.docx 3/101 PE692.728v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Η προτεινόμενη Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων (ΠΔΔ), που παρουσιάστηκε τον 
Νοέμβριο του 2020, ακολουθεί την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα δεδομένα», του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ΠΔΔ 
είναι η πρώτη από μια σειρά αναμενόμενων νομοθετικών προτάσεων για τη ρύθμιση της 
πρόσβασης και της χρήσης δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΠΔΔ συνδυάζει διάφορα μέσα. Πρώτον, συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 για τα 
ανοικτά δεδομένα με ένα καθεστώς που επιτρέπει στους φορείς του δημόσιου τομέα να 
καθιστούν δεδομένα διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση με κάλυψη από δικαιώματα τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεύτερον, θεσπίζει κανόνες 
για τους παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων, με σκοπό να καταστεί δυνατή η 
κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων με ή χωρίς αμοιβή, και ενθαρρύνει τη 
δημιουργία συνεταιρισμών που θα ενισχύσουν τη θέση των μεμονωμένων υποκειμένων των 
δεδομένων και των μικρών κατόχων δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, 
ενθαρρύνει τον «αλτρουισμό των δεδομένων» από τα φυσικά πρόσωπα με τη δημιουργία ενός 
τυποποιημένου εντύπου συγκατάθεσης ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να καθιστούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους διαθέσιμα για σκοπούς που εξυπηρετούν το γενικό 
συμφέρον, καθώς και με τη συγκρότηση οργανισμών που θα συγκεντρώνουν τα δεδομένα 
αυτά και θα τα καθιστούν ελκυστικά για τους χρήστες των δεδομένων. Δημιουργεί επίσης μια 
δομή αρμόδιων αρχών για την επιβολή των διατάξεών της και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
για την υποστήριξη των στόχων της.

Στην εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική αξία των συνδυασμένων 
μέτρων ανέρχεται σε αύξηση του ΑΕΠ από 3,87 % έως 3,95 %.

2. Η θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Στη γνωμοδότησή του, ο συντάκτης επικεντρώνεται σε ορισμένες βελτιώσεις, κυρίως στις 
ακόλουθες: 

Α. Έμφαση στον κεντρικό χαρακτήρα του ΓΚΠΔ 

Ο συντάκτης θεωρεί ότι η νομική σαφήνεια και βεβαιότητα όσον αφορά τη σχέση της ΠΔΔ 
με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) αποτελεί κεντρικό στοιχείο 
του κανονισμού, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεσμεύεται από το άρθρο 8 του Χάρτη και το 
άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το σχέδιο 
γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE προτείνει μία κεντρική διάταξη που να ορίζει τον 
πρωταρχικό ρόλο του ΓΚΠΔ. Η διευκρίνιση αυτή θα διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα 
της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η λύση αυτή ακολουθεί επίσης την 
κοινή γνωμοδότηση του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ1.

Β. Αποτελεσματική διαφοροποίηση μεταξύ δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού 

1 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-
governance-act_en 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
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χαρακτήρα.

Ένας από τους κύριους λόγους της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων είναι ότι τα 
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι πολύ διαφορετικά από τα δικαιώματα που 
ασκούνται από τους κατόχους δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, ο 
εισηγητής αποφάσισε να αναδιατυπώσει τις διατάξεις που ισχύουν για τα υποκείμενα των 
δεδομένων και τους κατόχους των δεδομένων αντίστοιχα, προκειμένου να τονίσει τις 
διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Το ίδιο ισχύει και για τους παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων, οι οποίοι πρέπει 
να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις δύο κατηγορίες. Σε περίπτωση δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα, μπορούν να προσφέρουν τη συγκέντρωση και την κοινοχρησία τους, καθώς και 
πρόσθετη επεξεργασία των δεδομένων ως υπηρεσίας. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οι εν λόγω πάροχοι δεν μπορούν και δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν τα 
υποκείμενα των δεδομένων, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους στο όνομά τους. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των παρόχων όσον αφορά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σαφώς διαφορετική και να επικεντρώνεται 
στη διευκόλυνση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και των δυνητικών χρηστών των 
δεδομένων. Μόνο τότε θα μπορούν να παραμένουν ουδέτεροι και να μην επεξεργάζονται οι 
ίδιοι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Γ. Κανένα αντικίνητρο για τους φορείς του δημόσιου τομέα όσον αφορά τη διάθεση 
δεδομένων στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα

Ενώ οι διατάξεις της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα αποκλείουν τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται για λόγους εμπορικού και στατιστικού 
απορρήτου ή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων εφαρμόζεται ρητά σε 
αυτά.

Αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί αντικίνητρο για τους φορείς του δημόσιου τομέα όσον 
αφορά τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων. Όταν τεχνικές όπως η ανωνυμοποίηση, η 
συγκέντρωση ή άλλες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, να 
εξαχθούν δεδομένα που εμπίπτουν στο καθεστώς περαιτέρω χρήσης που προβλέπεται από 
την οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα, το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να υπερισχύει.

Δ. Ο αλτρουισμός δεδομένων πρέπει να οδηγεί σε χρήση δεδομένων προς το γενικό 
συμφέρον

Όταν παρέχονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα να καθιστούν τα δεδομένα τους διαθέσιμα 
οικειοθελώς προς όφελος του γενικού συμφέροντος, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της 
εμπιστοσύνης τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι οργανισμοί που 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και οι δυνητικοί χρήστες των δεδομένων, 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα με τον ίδιο στόχο, της συμβολής στο γενικό συμφέρον.

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης επέλεξε να αλλάξει την ονομασία των οργανισμών που 
συγκεντρώνουν και μοιράζονται δεδομένα αλτρουισμού σε «Κόμβους δεδομένων γενικού 
συμφέροντος».
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι 
προϋποθέσεις για την κοινοχρησία 
δεδομένων στην εσωτερική αγορά μέσω 
της δημιουργίας εναρμονισμένου πλαισίου 
ανταλλαγών δεδομένων. Η τομεακή 
νομοθεσία μπορεί να αναπτύξει, να 
προσαρμόσει και να προτείνει νέα και 
συμπληρωματικά στοιχεία, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα, όπως η 
σχεδιαζόμενη νομοθεσία σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την 
υγεία25 και σχετικά με την πρόσβαση σε 
δεδομένα οχημάτων. Επίσης, ορισμένοι 
τομείς της οικονομίας ρυθμίζονται ήδη από 
τομεακή ενωσιακή νομοθεσία που 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με την 
κοινοχρησία δεδομένων ή την πρόσβαση 
σε δεδομένα σε διασυνοριακό ή ενωσιακό 
επίπεδο26. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27 και, ειδικότερα, η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει 
την πραγματοποίηση διασυνοριακών 
διαβιβάσεων δεδομένων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28, την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου30, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(3) Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι 
προϋποθέσεις για την κοινοχρησία 
δεδομένων στην εσωτερική αγορά μέσω 
της δημιουργίας εναρμονισμένου πλαισίου 
ανταλλαγών δεδομένων. Η τομεακή 
νομοθεσία μπορεί να αναπτύξει, να 
προσαρμόσει και να προτείνει νέα και 
συμπληρωματικά στοιχεία, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα, όπως η 
σχεδιαζόμενη νομοθεσία σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την 
υγεία25 και σχετικά με την πρόσβαση σε 
δεδομένα οχημάτων. Επίσης, ορισμένοι 
τομείς της οικονομίας ρυθμίζονται ήδη από 
τομεακή ενωσιακή νομοθεσία που 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με την 
κοινοχρησία δεδομένων ή την πρόσβαση 
σε δεδομένα σε διασυνοριακό ή ενωσιακό 
επίπεδο26. Επομένως, ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου30, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, την 
οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, την 
οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, 
καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37, την οδηγία 2010/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38 και τους 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που 
έχουν εκδοθεί με βάση αυτήν, αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη τομεακή νομοθεσία της 
Ένωσης που οργανώνει την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την περαιτέρω χρήση τους. Ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει 
την πρόσβαση σε δεδομένα και τη χρήση 
δεδομένων για σκοπούς διεθνούς 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα οριζόντιο καθεστώς για 
την περαιτέρω χρήση ορισμένων 
κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων 
που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα και την παροχή 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων και 
υπηρεσιών με βάση τον αλτρουισμό 
δεδομένων στην Ένωση. Λόγω των 
ειδικών χαρακτηριστικών των διαφόρων 
τομέων, μπορεί να απαιτείται ο σχεδιασμός 
τομεακών συστημάτων που βασίζονται σε 
δεδομένα, με θεμέλιο τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις 
που τομεακή νομική πράξη της Ένωσης 
ορίζει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι 
πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων ή οι καταχωρισμένες οντότητες 
που παρέχουν υπηρεσίες αλτρουισμού 
δεδομένων πρέπει να πληρούν ειδικές 
επιπρόσθετες τεχνικές, διοικητικές ή 
οργανωτικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων 
μέσω καθεστώτος έγκρισης ή 
πιστοποίησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται 

καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37, την οδηγία 2010/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38 και τους 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που 
έχουν εκδοθεί με βάση αυτήν, αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη τομεακή νομοθεσία της 
Ένωσης που οργανώνει την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την περαιτέρω χρήση τους. Ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει 
το ενωσιακό δίκαιο που διέπει την 
πρόσβαση σε δεδομένα και τη χρήση 
δεδομένων για σκοπούς διεθνούς 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων. Θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα οριζόντιο καθεστώς για 
την περαιτέρω χρήση ορισμένων 
κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων 
που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα και την παροχή 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων και 
υπηρεσιών με βάση τον αλτρουισμό 
δεδομένων στην Ένωση. Λόγω των 
ειδικών χαρακτηριστικών των διαφόρων 
τομέων, μπορεί να απαιτείται ο σχεδιασμός 
τομεακών συστημάτων που βασίζονται σε 
δεδομένα, με θεμέλιο τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις 
που τομεακή νομική πράξη της Ένωσης 
ορίζει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι 
πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων ή οι καταχωρισμένες οντότητες 
που παρέχουν υπηρεσίες αλτρουισμού 
δεδομένων πρέπει να πληρούν ειδικές 
επιπρόσθετες τεχνικές, διοικητικές ή 
οργανωτικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων 
μέσω καθεστώτος έγκρισης ή 
πιστοποίησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
και οι οικείες διατάξεις της τομεακής 
νομικής πράξης της Ένωσης.
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και οι οικείες διατάξεις της τομεακής 
νομικής πράξης της Ένωσης.

_________________ _________________
25 Βλέπε: Παραρτήματα της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής για το 2021 [COM(2020) 690 
final].

25 Βλέπε: Παραρτήματα της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής για το 2021 [COM(2020) 690 
final].

26 Για παράδειγμα, την οδηγία 2011/24/ΕΕ, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων υγείας, και τη σχετική 
νομοθεσία για τις μεταφορές, όπως την 
οδηγία 2010/40/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1239 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/1056, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων κινητικότητας.

26 Για παράδειγμα, την οδηγία 2011/24/ΕΕ, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων υγείας, και τη σχετική 
νομοθεσία για τις μεταφορές, όπως την 
οδηγία 2010/40/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1239 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/1056, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
χώρου δεδομένων κινητικότητας.

27 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).
28 Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ. 89).
29 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ 
L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ 
L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη 
ροή των δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 
303 της 28.11.2018, σ. 59).

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη 
ροή των δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 
303 της 28.11.2018, σ. 59).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, 
σ. 164).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων πληροφοριών που 
καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές και της απόφασης 
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 
τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 
προγράμματος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, 
σ. 164).

32 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1). 

32 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

33 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10).

33 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 
της 22.6.2001, σ. 10).
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34 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 
και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 
και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).

35 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004).

35 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα 
ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 
(ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα 
ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 
(ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56).

37 Κανονισμός (EE) 2018/858 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την 
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για 
την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
(ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

37 Κανονισμός (EE) 2018/858 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την 
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων 
και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για 
την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
(ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

38 Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου 
ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και των διεπαφών με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207 της 
6.8.2010, σ. 1).

38 Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου 
ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και των διεπαφών με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207 της 
6.8.2010, σ. 1).

Or. en

(Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680, στην οδηγία 
2002/58/ΕΚ μεταφέρθηκαν στη νέα αιτιολογική σκέψη 3α)



PE692.728v01-00 10/101 PA\1230952EL.docx

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/6791α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
των οδηγιών 2002/58/ΕΚ1β και 
2016/680/ΕΕ1γ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως δημιουργία 
νέας νομικής βάσης για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
οποιαδήποτε από τις ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και του ενωσιακού 
δικαίου για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
πρέπει να υπερισχύει το δεύτερο. Θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται 
υπόψη οι αρμόδιες αρχές προστασίας 
δεδομένων για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Όταν άλλες 
οντότητες ενεργούν ως αρμόδιες αρχές 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θα 
πρέπει να θίγονται οι εποπτικές εξουσίες 
των αρχών προστασίας δεδομένων 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
_________________
1α Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).
1β Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 



PA\1230952EL.docx 11/101 PE692.728v01-00

EL

12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).
1γ Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ. 89).

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στην περίπτωση συνόλου 
δεδομένων που αποτελείται τόσο από 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο 
και από δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν τα εν λόγω δεδομένα 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, το σύνολο 
δεδομένων θα πρέπει να θεωρείται 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση είναι χρήσιμη για τους επαγγελματίες του κλάδου και έχει προσαρμοστεί από το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ελεύθερη ροή δεδομένων https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1807
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lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1807.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
Ένωσης είναι απαραίτητη για να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στην εύρυθμη 
λειτουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης 
στα δεδομένα και για να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο διακυβέρνησης σε επίπεδο 
Ένωσης για την πρόσβαση στα δεδομένα 
και τη χρήση τους, ειδικότερα όσον αφορά 
την περαιτέρω χρήση ορισμένων ειδών 
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή 
του δημόσιου τομέα, την παροχή 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων σε 
επιχειρηματικούς χρήστες και σε 
υποκείμενα δεδομένων, καθώς και τη 
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
που καθίστανται διαθέσιμα για 
αλτρουιστικούς σκοπούς από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα.

(4) Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
Ένωσης είναι απαραίτητη για να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στην εύρυθμη 
λειτουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης 
στα δεδομένα και να αυξηθεί η επίγνωση 
και η εμπιστοσύνη σχετικά με την 
κοινοχρησία δεδομένων, ιδίως με τη 
συγκρότηση των κατάλληλων 
μηχανισμών προκειμένου τα υποκείμενα 
των δεδομένων να γνωρίζουν και να 
ασκούν ουσιαστικά τα δικαιώματά τους, 
και για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο 
διακυβέρνησης σε επίπεδο Ένωσης για την 
πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση 
τους, ειδικότερα όσον αφορά την 
περαιτέρω χρήση ορισμένων ειδών 
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή 
του δημόσιου τομέα, την παροχή 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων σε 
επιχειρηματικούς χρήστες και σε 
υποκείμενα δεδομένων, καθώς και τη 
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
που καθίστανται διαθέσιμα για 
αλτρουιστικούς σκοπούς από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αντίληψη ότι τα δεδομένα που (5) Η αντίληψη ότι τα δεδομένα που 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1807
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παράγονται με επιβάρυνση των δημόσιων 
προϋπολογισμών θα πρέπει να ωφελούν 
την κοινωνία αποτελεί μέρος της πολιτικής 
της Ένωσης εδώ και πολύ καιρό. Η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1024, καθώς και η τομεακή 
νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι περισσότερα 
δεδομένα που παράγονται από τον δημόσιο 
τομέα καθίστανται εύκολα διαθέσιμα για 
χρήση και περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, 
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων 
[εμπορικά εμπιστευτικά δεδομένα, 
δεδομένα που καλύπτονται από το 
στατιστικό απόρρητο, δεδομένα που 
προστατεύονται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού 
απορρήτου και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν είναι προσβάσιμα με 
βάση ειδική εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, 
όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και η 
οδηγία (ΕΕ) 2016/680] σε δημόσιες βάσεις 
δεδομένων συχνά δεν καθίστανται 
διαθέσιμα, ούτε καν για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας. Λόγω του 
ευαίσθητου χαρακτήρα αυτών των 
δεδομένων, πριν από τη διάθεσή τους 
πρέπει να πληρούνται ορισμένες τεχνικές 
και νομικές διαδικαστικές απαιτήσεις, 
ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων τρίτων σε αυτά τα δεδομένα. 
Η εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων 
απαιτεί συνήθως πολύ χρόνο και υψηλό 
επίπεδο γνώσεων, με αποτέλεσμα τα εν 
λόγω δεδομένα να υποχρησιμοποιούνται. 
Παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη 
δημιουργούν δομές, διαδικασίες και, 
κάποιες φορές, νομοθετούν για να 
διευκολύνουν αυτού του είδους την 
περαιτέρω χρήση, αυτό δεν συμβαίνει σε 
όλη την Ένωση.

παράγονται με επιβάρυνση των δημόσιων 
προϋπολογισμών θα πρέπει να ωφελούν 
την κοινωνία αποτελεί μέρος της πολιτικής 
της Ένωσης εδώ και πολύ καιρό. Η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1024, καθώς και η τομεακή 
νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι περισσότερα 
δεδομένα που παράγονται από τον δημόσιο 
τομέα καθίστανται εύκολα διαθέσιμα για 
χρήση και περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, 
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων 
[εμπορικά εμπιστευτικά δεδομένα, 
δεδομένα που καλύπτονται από το 
στατιστικό απόρρητο, δεδομένα που 
προστατεύονται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού 
απορρήτου και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν είναι προσβάσιμα με 
βάση ειδική εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, 
όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και η 
οδηγία (ΕΕ) 2016/680] σε δημόσιες βάσεις 
δεδομένων συχνά δεν καθίστανται 
διαθέσιμα, ούτε καν για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας. Λόγω του 
ευαίσθητου χαρακτήρα αυτών των 
δεδομένων, πριν από τη διάθεσή τους 
πρέπει να πληρούνται ορισμένες τεχνικές 
και νομικές διαδικαστικές απαιτήσεις, 
ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων τρίτων σε αυτά τα δεδομένα 
ή να περιορίζεται ο αρνητικός αντίκτυπος 
στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων και στην 
προστασία των δεδομένων. Η εκπλήρωση 
των εν λόγω τεχνικών και 
νομικοδιαδικαστικών απαιτήσεων απαιτεί 
συνήθως πολύ χρόνο και υψηλό επίπεδο 
γνώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα εν 
λόγω δεδομένα να υποχρησιμοποιούνται, 
καθώς και την έλλειψη εμπιστοσύνης του 
κοινού, διαφάνειας και νομικής 
σαφήνειας. Παρόλο που ορισμένα κράτη 
μέλη δημιουργούν δομές, διαδικασίες και, 
κάποιες φορές, νομοθετούν για να 
διευκολύνουν αυτού του είδους την 
περαιτέρω χρήση, αυτό δεν συμβαίνει σε 
όλη την Ένωση.



PE692.728v01-00 14/101 PA\1230952EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Υπάρχουν τεχνικές που παρέχουν 
δυνατότητα αναλύσεων βάσεων δεδομένων 
που περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με τρόπο που διαφυλάσσει την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως η 
ανωνυμοποίηση, η ψευδωνυμοποίηση, η 
διαφορική ιδιωτικότητα (differential 
privacy), η γενίκευση ή η καταστολή 
(suppression) και η τυχαιοποίηση. Η 
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών που 
ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων, αναμένεται να διασφαλίσει 
την ασφαλή περαιτέρω χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και εμπορικά 
εμπιστευτικών επιχειρηματικών δεδομένων 
για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας και 
στατιστικής. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό 
συνεπάγεται ότι η χρήση και η περαιτέρω 
χρήση δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο 
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας το 
οποίο έχει δημιουργηθεί και τελεί υπό την 
εποπτεία του δημόσιου τομέα. Σε επίπεδο 
Ένωσης υπάρχει πείρα με τέτοια ασφαλή 
περιβάλλοντα επεξεργασίας που 
χρησιμοποιούνται για την έρευνα σχετικά 
με στατιστικά μικροδεδομένα με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) 557/2013 της Επιτροπής39. 
Γενικά, όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να 
βασίζεται σε έναν ή περισσότερους από 
τους λόγους επεξεργασίας που ορίζονται 
στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.

(6) Υπάρχουν τεχνικές που παρέχουν 
δυνατότητα αναλύσεων βάσεων δεδομένων 
που περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η ανωνυμοποίηση, η 
ψευδωνυμοποίηση, η διαφορική 
ιδιωτικότητα (differential privacy), η 
γενίκευση ή η καταστολή (suppression) και 
η τυχαιοποίηση, που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν σε μια επεξεργασία των 
δεδομένων περισσότερο φιλική προς την 
ιδιωτικότητα. Η εφαρμογή αυτών των 
τεχνολογιών, σε συνδυασμό με 
ολοκληρωμένες εκτιμήσεις αντικτύπου 
και άλλες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων μπορεί να συμβάλει 
σε περισσότερο ασφαλή χρήση και 
περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και εμπορικά εμπιστευτικών 
επιχειρηματικών δεδομένων για σκοπούς 
έρευνας, καινοτομίας και στατιστικής. Σε 
πολλές περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται ότι 
η χρήση και η περαιτέρω χρήση δεδομένων 
σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον επεξεργασίας το οποίο έχει 
δημιουργηθεί και τελεί υπό την εποπτεία 
του δημόσιου τομέα. Σε επίπεδο Ένωσης 
υπάρχει πείρα με τέτοια ασφαλή 
περιβάλλοντα επεξεργασίας που 
χρησιμοποιούνται για την έρευνα σχετικά 
με στατιστικά μικροδεδομένα με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) 557/2013 της Επιτροπής39. 
Γενικά, όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων θα πρέπει να 
βασίζεται σε έναν ή περισσότερους από 
τους λόγους επεξεργασίας που ορίζονται 
στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

_________________ _________________
39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα 
στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 831/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 
της 18.6.2013, σ. 16).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα 
στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 831/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 
της 18.6.2013, σ. 16).

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή των εμπιστευτικών 
δεδομένων και να επιταχυνθεί η 
διαδικασία διάθεσης των εν λόγω 
δεδομένων για περαιτέρω χρήση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις δημόσιες 
αρχές να δημιουργούν και να 
προμηθεύονται δεδομένα σε μορφότυπους 
και δομές που επιτρέπουν την ταχεία 
ανωνυμοποίηση, παρόμοια με την αρχή 
«ανοικτά εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού», 
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 
(16) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (οδηγία 
για τα ανοικτά δεδομένα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να σχεδιάζουν νέα σύνολα 
δεδομένων «έχοντας κατά νου τη δημοσίευση», για παράδειγμα επισημαίνοντας προορατικά τα 
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μέρη μιας δομής δεδομένων που θα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να 
διευκολύνεται η ανωνυμοποίηση. Η ίδια ενθάρρυνση θα πρέπει να ισχύει και για τα δεδομένα 
στο πλαίσιο της ΠΔΔ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι κατηγορίες των δεδομένων που 
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα και τα οποία θα πρέπει να 
υπόκεινται σε περαιτέρω χρήση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024, η οποία δεν εφαρμόζεται σε 
δεδομένα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα 
λόγω εμπορικού και στατιστικού 
απορρήτου και δεδομένα επί των οποίων 
τρίτα μέρη έχουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, 
δεδομένου ότι το καθεστώς πρόσβασης 
αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση στα 
εν λόγω δεδομένα για λόγους προστασίας 
των δεδομένων και προστασίας της 
ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας του 
ατόμου, ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων. Η 
περαιτέρω χρήση δεδομένων τα οποία 
μπορεί να περιέχουν εμπορικό απόρρητο 
θα πρέπει να πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/94340, η 
οποία ορίζει το πλαίσιο για τη νόμιμη 
απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη 
πληροφοριών εμπορικού απορρήτου. Ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει και 
συμπληρώνει ειδικότερες υποχρεώσεις των 
φορέων του δημόσιου τομέα να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση δεδομένων σύμφωνα 
με τομεακή ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

(7) Οι κατηγορίες των δεδομένων που 
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα και τα οποία θα πρέπει να 
υπόκεινται σε περαιτέρω χρήση δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024, η οποία δεν εφαρμόζεται σε 
δεδομένα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα 
λόγω εμπορικού και στατιστικού 
απορρήτου και δεδομένα επί των οποίων 
τρίτα μέρη έχουν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να έχει εφαρμογή σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024, δεδομένου ότι το καθεστώς 
πρόσβασης αποκλείει ή περιορίζει την 
πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα για 
λόγους προστασίας των δεδομένων και 
προστασίας της ιδιωτικότητας και της 
ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα 
με τους κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων. Η περαιτέρω χρήση δεδομένων 
τα οποία μπορεί να περιέχουν εμπορικό 
απόρρητο θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/94340, η οποία ορίζει το πλαίσιο για 
τη νόμιμη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη 
πληροφοριών εμπορικού απορρήτου. Ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει και 
συμπληρώνει ειδικότερες υποχρεώσεις των 
φορέων του δημόσιου τομέα να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση δεδομένων σύμφωνα 
με τομεακή ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία. 
Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί υποχρέωση να επιτρέπεται η 
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περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δημόσιου τομέα.

_________________ _________________
40 ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1. 40 ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να καθοριστούν 
προϋποθέσεις περαιτέρω χρήσης 
προστατευόμενων δεδομένων που θα 
εφαρμόζονται σε φορείς του δημόσιου 
τομέα οι οποίοι είναι αρμόδιοι, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση και οι οποίες δεν θα 
πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα ή τις 
υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στα 
εν λόγω δεδομένα. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις θα πρέπει να μην εισάγουν 
διακρίσεις, να είναι αναλογικές και 
αντικειμενικά δικαιολογημένες, χωρίς να 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, 
οι φορείς του δημόσιου τομέα που 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση θα πρέπει 
να διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα 
για να διασφαλίζουν την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων τρίτων 
μερών. Οι προϋποθέσεις που αφορούν την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων θα πρέπει να 
περιορίζονται σε ό, τι είναι αναγκαίο για 
τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων άλλων στα δεδομένα και της 
ακεραιότητας των συστημάτων 
τεχνολογιών και επικοινωνιών των φορέων 
του δημόσιου τομέα. Οι φορείς του 
δημόσιου τομέα θα πρέπει να εφαρμόζουν 
προϋποθέσεις που εξυπηρετούν με τον 
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
περαιτέρω χρήστη χωρίς να συνεπάγονται 

(11) Θα πρέπει να καθοριστούν 
προϋποθέσεις περαιτέρω χρήσης 
προστατευόμενων δεδομένων που θα 
εφαρμόζονται σε φορείς του δημόσιου 
τομέα οι οποίοι είναι αρμόδιοι, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση και οι οποίες δεν θα 
πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα ή τις 
υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στα 
εν λόγω δεδομένα. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις θα πρέπει να μην εισάγουν 
διακρίσεις, να είναι αναλογικές και 
αντικειμενικά δικαιολογημένες, χωρίς να 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι φορείς 
του δημόσιου τομέα που επιτρέπουν την 
περαιτέρω χρήση θα πρέπει να διαθέτουν 
τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων τρίτων 
μερών. Οι προϋποθέσεις που αφορούν την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων θα πρέπει να 
περιορίζονται σε ό, τι είναι αναγκαίο για 
τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων άλλων στα δεδομένα και της 
ακεραιότητας των συστημάτων 
τεχνολογιών και επικοινωνιών των φορέων 
του δημόσιου τομέα. Οι φορείς του 
δημόσιου τομέα θα πρέπει να εφαρμόζουν 
προϋποθέσεις που εξυπηρετούν με τον 
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
περαιτέρω χρήστη χωρίς να συνεπάγονται 
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δυσανάλογη προσπάθεια για τον δημόσιο 
τομέα. Ανάλογα με την εκάστοτε 
περίπτωση, πριν να διαβιβαστούν, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να ανωνυμοποιούνται πλήρως, έτσι 
ώστε να μην επιτρέπεται με βεβαιότητα η 
εξακρίβωση της ταυτότητας των 
υποκειμένων των δεδομένων, και τα 
δεδομένα που περιέχουν εμπορικά 
εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να 
τροποποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην 
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες. Στις περιπτώσεις που η 
παροχή ανωνυμοποιημένων ή 
τροποποιημένων δεδομένων δεν καλύπτει 
τις ανάγκες του περαιτέρω χρήστη, θα 
μπορούσε να επιτρέπεται η περαιτέρω 
χρήση των δεδομένων στις εγκαταστάσεις 
του φορέα ή από απόσταση, εντός 
ασφαλούς περιβάλλοντος επεξεργασίας. Οι 
αναλύσεις δεδομένων σε τέτοια ασφαλή 
περιβάλλοντα επεξεργασίας θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του 
φορέα του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα άλλων. Ειδικότερα, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται για περαιτέρω χρήση σε 
τρίτο μέρος μόνο όταν υπάρχει νομική 
βάση η οποία επιτρέπει την εν λόγω 
διαβίβαση. Ο φορέας του δημόσιου τομέα 
θα μπορούσε να θέτει ως προϋπόθεση για 
τη χρήση ενός τέτοιου ασφαλούς 
περιβάλλοντος επεξεργασίας την 
υπογραφή από τον περαιτέρω χρήστη 
συμφωνίας εμπιστευτικότητας η οποία 
απαγορεύει την αποκάλυψη 
οποιωνδήποτε πληροφοριών που θέτουν 
σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα τρίτων μερών και τις οποίες 
μπορεί να έχει αποκτήσει ο περαιτέρω 
χρήστης παρά τις διασφαλίσεις που 
εφαρμόζονται. Οι φορείς του δημόσιου 
τομέα θα πρέπει να διευκολύνουν κατά 
περίπτωση την περαιτέρω χρήση 
δεδομένων με βάση τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων ή αδειών που 
παρέχουν νομικά πρόσωπα για την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων που τα 

δυσανάλογη επιβάρυνση για τον δημόσιο 
τομέα. Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να 
σχεδιαστούν κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει αποτελεσματικές εγγυήσεις 
όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πριν 
να διαβιβαστούν, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να 
ανωνυμοποιούνται πλήρως, έτσι ώστε να 
μην επιτρέπεται με βεβαιότητα η 
εξακρίβωση της ταυτότητας των 
υποκειμένων των δεδομένων, και τα 
δεδομένα που περιέχουν εμπορικά 
εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να 
τροποποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην 
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες. Όταν ο αντίκτυπος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα έχει αξιολογηθεί προσεκτικά 
και οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των υποκειμένων των 
δεδομένων είναι ελάχιστοι, θα μπορούσε 
να επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση των 
δεδομένων στις εγκαταστάσεις του φορέα 
ή από απόσταση, εντός ασφαλούς 
περιβάλλοντος επεξεργασίας. Οι αναλύσεις 
δεδομένων σε τέτοια ασφαλή 
περιβάλλοντα επεξεργασίας θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του 
φορέα του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα άλλων. Ειδικότερα, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται για περαιτέρω χρήση σε 
τρίτο μέρος μόνο όταν υπάρχει νομική 
βάση η οποία επιτρέπει την εν λόγω 
διαβίβαση. Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης 
διαθεσιμότητας και ανταλλαγής 
δεδομένων, ακόμη και η περαιτέρω 
χρήση δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα θα μπορούσε να έχει 
αντίκτυπο στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως όταν τα εν λόγω δεδομένα είναι 
αποτέλεσμα ανωνυμοποίησης και άλλων 
τεχνικών, καθώς η αύξηση των 
διαθέσιμων δεδομένων μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση των πιθανοτήτων εκ 
νέου ταυτοποίησης των υποκειμένων των 
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αφορούν με κατάλληλα τεχνικά μέσα. Από 
αυτή την άποψη, ο φορέας του δημόσιου 
τομέα θα πρέπει να βοηθά τους δυνητικούς 
περαιτέρω χρήστες να ζητήσουν την εν 
λόγω συγκατάθεση μέσω της δημιουργίας 
τεχνικών μηχανισμών που επιτρέπουν τη 
διαβίβαση αιτημάτων συγκατάθεσης από 
περαιτέρω χρήστες, εάν αυτό είναι 
πρακτικά εφικτό. Δεν θα πρέπει να 
παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας που 
δίνουν στους περαιτέρω χρήστες τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας 
με τα υποκείμενα των δεδομένων ή τις 
εταιρείες.

δεδομένων, όπως επισημαίνεται επίσης 
στο κοινό έγγραφο των AEPD-ΕΣΠΔ 
σχετικά με 10 παρανοήσεις ως προς την 
ανωνυμοποίηση, που δημοσιεύθηκε στις 
27 Απριλίου 20211α. Οι φορείς του 
δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
διευκολύνουν κατά περίπτωση την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με βάση τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων ή, σε 
περίπτωση δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα, στη βάση αδειών που 
παρέχουν νομικά πρόσωπα για την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων που τα 
αφορούν με κατάλληλα τεχνικά μέσα. Από 
αυτή την άποψη, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν για τον φορέα του δημόσιου 
τομέα να βοηθά τους δυνητικούς 
περαιτέρω χρήστες να ζητήσουν την εν 
λόγω συγκατάθεση μέσω της δημιουργίας 
τεχνικών μηχανισμών που επιτρέπουν τη 
διαβίβαση αιτημάτων συγκατάθεσης από 
περαιτέρω χρήστες, εάν αυτό επιτρέπεται 
και είναι πρακτικά εφικτό. Δεν θα πρέπει 
να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας που 
δίνουν στους περαιτέρω χρήστες τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας 
με τα υποκείμενα των δεδομένων ή τις 
εταιρείες. Κατά τη διαβίβαση του 
αιτήματος συγκατάθεσης στα υποκείμενα 
των δεδομένων τα οποία έχουν 
προηγουμένως συμφωνήσει να έρθουν σε 
επαφή, ο φορέας του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα 
των δεδομένων είναι πλήρως 
ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους, 
ιδίως για το δικαίωμά τους να αρνηθούν 
το εν λόγω αίτημα. Η ευθύνη για την 
απόδειξη της απόκτησης έγκυρης 
συγκατάθεσης θα πρέπει να βαρύνει τους 
περαιτέρω χρήστες.
_________________
1α https://edps.europa.eu/data-
protection/our-
work/publications/papers/aepd-edps-joint-
paper-10-misunderstandings-related_en 
Κοινό έγγραφο AEPD-ΕΕΠΔ σχετικά με 
10 παρανοήσεις ως προς την 
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ανωνυμοποίηση, που δημοσιεύθηκε στις 
27 Απριλίου 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τη διαγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων, βλ. την απαγόρευση της 
ταυτοποίησης στο άρθρο 5 παράγραφος 5γ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι εταιρείες και τα υποκείμενα των 
δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να είναι 
βέβαιοι ότι η περαιτέρω χρήση ορισμένων 
κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων 
που είναι στην κατοχή του δημόσιου τομέα 
θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που 
σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά 
τους. Επομένως, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν επιπρόσθετες διασφαλίσεις 
για καταστάσεις στις οποίες η περαιτέρω 
χρήση τέτοιων δεδομένων του δημόσιου 
τομέα πραγματοποιείται με βάση 
επεξεργασία των δεδομένων εκτός του 
δημόσιου τομέα. Μια τέτοια επιπρόσθετη 
διασφάλιση θα αποτελούσε η υποχρέωση 
των φορέων του δημόσιου τομέα να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα φυσικών και νομικών 
προσώπων (ειδικότερα την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και την 
προστασία δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας) σε περίπτωση διαβίβασης των 
εν λόγω δεδομένων σε τρίτες χώρες.

(14) Οι εταιρείες και τα υποκείμενα των 
δεδομένων θα πρέπει να μπορούν να είναι 
βέβαιοι ότι η περαιτέρω χρήση ορισμένων 
κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων 
που είναι στην κατοχή του δημόσιου τομέα 
θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που 
σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά 
τους. Επομένως, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν επιπρόσθετες διασφαλίσεις 
για καταστάσεις στις οποίες η περαιτέρω 
χρήση τέτοιων δεδομένων του δημόσιου 
τομέα πραγματοποιείται με βάση 
επεξεργασία των δεδομένων εκτός του 
δημόσιου τομέα. Μια τέτοια επιπρόσθετη 
διασφάλιση θα αποτελούσε η υποχρέωση 
των φορέων του δημόσιου τομέα να 
σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα φυσικών και νομικών 
προσώπων (ειδικότερα την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και την 
προστασία δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας) σε περίπτωση διαβίβασης των 
εν λόγω δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
προστατεύονται τα εμπορικά ευαίσθητα 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, 
κυρίως το εμπορικό απόρρητο, αλλά και 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που 
αντιπροσωπεύουν περιεχόμενο το οποίο 
προστατεύεται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας από παράνομη 
πρόσβαση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας ή 
βιομηχανική κατασκοπία. Για να 
διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων των κατόχων 
δεδομένων, τα δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται από παράνομη ή μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με 
το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και τα 
οποία είναι στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες μόνον 
εφόσον παρέχονται κατάλληλες 
διασφαλίσεις για τη χρήση των δεδομένων. 
Τέτοιες κατάλληλες διασφαλίσεις θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν όταν, 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, εφαρμόζονται 
ισοδύναμα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα απολαμβάνουν επίπεδο 
προστασίας παρόμοιο του επιπέδου που 
εφαρμόζεται μέσω της ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας, ειδικότερα όσον 
αφορά την προστασία εμπορικά 
ευαίσθητων δεδομένων και την προστασία 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για 
αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν 
ότι μια τρίτη χώρα παρέχει επίπεδο 
προστασίας ουσιωδώς ισοδύναμο με τα 
επίπεδα που παρέχει η ενωσιακή ή εθνική 
νομοθεσία. Στην αξιολόγηση του επιπέδου 
προστασίας που παρέχεται στην εν λόγω 
τρίτη χώρα θα πρέπει, συγκεκριμένα, να 
λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία, 

(15) Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
προστατεύονται τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως το 
εμπορικό απόρρητο, αλλά και δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα που 
αντιπροσωπεύουν περιεχόμενο το οποίο 
προστατεύεται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας από παράνομη 
πρόσβαση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας ή 
βιομηχανική κατασκοπία. Για να 
διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων των 
υποκειμένων των δεδομένων και των 
κατόχων δεδομένων, τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρέπει 
να προστατεύονται από παράνομη ή μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με 
το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και τα 
οποία είναι στην κατοχή φορέων του 
δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες μόνον 
εφόσον παρέχονται κατάλληλες 
διασφαλίσεις για τη χρήση των δεδομένων. 
Τέτοιες κατάλληλες διασφαλίσεις θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν όταν, 
στην εν λόγω τρίτη χώρα, εφαρμόζονται 
ισοδύναμα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα απολαμβάνουν επίπεδο 
προστασίας παρόμοιο του επιπέδου που 
εφαρμόζεται μέσω της ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας, ειδικότερα όσον 
αφορά την προστασία εμπορικά 
ευαίσθητων δεδομένων και την προστασία 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για 
αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή δύναται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν 
ότι μια τρίτη χώρα παρέχει επίπεδο 
προστασίας ουσιωδώς ισοδύναμο με τα 
επίπεδα που παρέχει η ενωσιακή ή εθνική 
νομοθεσία. Στην αξιολόγηση του επιπέδου 
προστασίας που παρέχεται στην εν λόγω 
τρίτη χώρα θα πρέπει, συγκεκριμένα, να 



PE692.728v01-00 22/101 PA\1230952EL.docx

EL

τόσο η γενική όσο και η τομεακή, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που 
αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, 
την εθνική ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο 
σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 
τους, η τυχόν πρόσβαση των δημόσιων 
αρχών της εν λόγω χώρας στα δεδομένα 
που διαβιβάζονται, η ύπαρξη και 
αποτελεσματική λειτουργία μίας ή 
περισσότερων ανεξάρτητων εποπτικών 
αρχών στην τρίτη χώρα οι οποίες είναι 
αρμόδιες να διασφαλίζουν και να 
επιβάλλουν τη συμμόρφωση με το νομικό 
καθεστώς που διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα, ή οι διεθνείς 
δεσμεύσεις των τρίτων χωρών σχετικά με 
την προστασία δεδομένων τις οποίες έχει 
αναλάβει η οικεία τρίτη χώρα, ή άλλες 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από νομικά 
δεσμευτικές συμβάσεις ή μέσα, καθώς και 
από τη συμμετοχή της σε πολυμερή ή 
περιφερειακά συστήματα. Η ύπαρξη 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τους 
κατόχους δεδομένων, τους φορείς του 
δημόσιου τομέα ή τους παρόχους 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων στην 
οικεία τρίτη χώρα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στο πλαίσιο της διαβίβασης 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 
στην εν λόγω τρίτη χώρα. Επομένως, οι εν 
λόγω διασφαλίσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα 
εκτελεστών δικαιωμάτων και 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων.

λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία, 
τόσο η γενική όσο και η τομεακή, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που 
αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, 
την εθνική ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο 
σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 
τους, η τυχόν πρόσβαση των δημόσιων 
αρχών της εν λόγω χώρας στα δεδομένα 
που διαβιβάζονται, η ύπαρξη και 
αποτελεσματική λειτουργία μίας ή 
περισσότερων ανεξάρτητων εποπτικών 
αρχών στην τρίτη χώρα οι οποίες είναι 
αρμόδιες να διασφαλίζουν και να 
επιβάλλουν τη συμμόρφωση με το νομικό 
καθεστώς που διασφαλίζει την πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα, ή οι διεθνείς 
δεσμεύσεις των τρίτων χωρών σχετικά με 
την προστασία δεδομένων τις οποίες έχει 
αναλάβει η οικεία τρίτη χώρα, ή άλλες 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από νομικά 
δεσμευτικές συμβάσεις ή μέσα, καθώς και 
από τη συμμετοχή της σε πολυμερή ή 
περιφερειακά συστήματα. Η ύπαρξη 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τα 
υποκείμενα των δεδομένων και τους 
κατόχους δεδομένων, τους φορείς του 
δημόσιου τομέα ή τους παρόχους 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων στην 
οικεία τρίτη χώρα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στο πλαίσιο της διαβίβασης 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 
στην εν λόγω τρίτη χώρα. Επομένως, οι εν 
λόγω διασφαλίσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα 
εκτελεστών δικαιωμάτων και 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων.

(Η τροπολογία για τη διάκριση ανάμεσα σε 
υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε 
κατόχους δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ισχύει 
σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. en



PA\1230952EL.docx 23/101 PE692.728v01-00

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να αποτρέπεται η παράνομη 
πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα, οι φορείς του δημόσιου τομέα, 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία 
έχει χορηγηθεί το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης των δεδομένων, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων και οι 
οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο 
μητρώο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων θα πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να 
προλαμβάνουν την πρόσβαση στα 
συστήματα στα οποία είναι αποθηκευμένα 
τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης των δεδομένων ή των 
εταιρικών πολιτικών.

(18) Για να αποτρέπεται η παράνομη 
πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα, οι φορείς του δημόσιου τομέα, 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία 
έχει χορηγηθεί το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης των δεδομένων, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων και οι 
οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο 
μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 
τα εύλογα μέτρα για να προλαμβάνουν την 
πρόσβαση στα συστήματα στα οποία είναι 
αποθηκευμένα τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης των δεδομένων ή των 
εταιρικών πολιτικών.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της θα απαιτήσει 
αντίστοιχες προσαρμογές σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρεώνουν τέλη για την περαιτέρω χρήση 
των δεδομένων, αλλά θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να αποφασίζουν να διαθέσουν τα 
δεδομένα με μικρότερο ή μηδενικό 
κόστος, για παράδειγμα για ορισμένες 
κατηγορίες περαιτέρω χρήσης, όπως η 
περαιτέρω χρήση για μη εμπορικούς 

(20) Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρεώνουν τέλη για την περαιτέρω χρήση 
των δεδομένων, αλλά θα πρέπει επίσης να 
μπορούν να αποφασίζουν να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση με μικρότερο ή 
μηδενικό κόστος, για παράδειγμα για 
ορισμένες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης, 
όπως η περαιτέρω χρήση για μη 
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σκοπούς ή η περαιτέρω χρήση από μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 
παρέχουν κίνητρα για την εν λόγω 
περαιτέρω χρήση με σκοπό την προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας και τη 
στήριξη εταιρειών που αποτελούν 
σημαντική πηγή καινοτομίας και συνήθως 
δυσκολεύονται περισσότερο να συλλέξουν 
σχετικά δεδομένα οι ίδιες, σύμφωνα με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να είναι 
εύλογα, να πληρούν την αρχή της 
διαφάνειας, να δημοσιεύονται στο 
διαδίκτυο και να μην εισάγουν διακρίσεις.

εμπορικούς σκοπούς, η περαιτέρω χρήση 
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή η 
περαιτέρω χρήση από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να παρέχουν 
κίνητρα για την εν λόγω περαιτέρω χρήση 
με σκοπό την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας και τη στήριξη εταιρειών 
που αποτελούν σημαντική πηγή 
καινοτομίας και συνήθως δυσκολεύονται 
περισσότερο να συλλέξουν σχετικά 
δεδομένα οι ίδιες, σύμφωνα με τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα εν 
λόγω τέλη θα πρέπει να είναι εύλογα, να 
πληρούν την αρχή της διαφάνειας, να 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και να μην 
εισάγουν διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να δώσουν κίνητρα για την 
περαιτέρω χρήση αυτών των κατηγοριών 
δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα ενιαίο σημείο 
πληροφόρησης το οποίο θα λειτουργεί ως 
το κύριο σημείο διεπαφής για περαιτέρω 
χρήστες που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τέτοια 
δεδομένα που είναι στην κατοχή φορέων 
του δημόσιου τομέα. Αυτό θα πρέπει να 
έχει διατομεακή αρμοδιότητα και θα 
πρέπει να συμπληρώνει, εάν είναι 
απαραίτητο, τις ρυθμίσεις σε τομεακό 
επίπεδο. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν, να συστήσουν ή να 
μεριμνήσουν για τη σύσταση αρμόδιων 
φορέων οι οποίοι θα στηρίζουν τις 
δραστηριότητες των φορέων του δημόσιου 
τομέα που επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση ορισμένων κατηγοριών 
προστατευόμενων δεδομένων. Στα 

(21) Για να δώσουν κίνητρα για την 
περαιτέρω χρήση αυτών των κατηγοριών 
δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα ενιαίο σημείο 
πληροφόρησης το οποίο θα λειτουργεί ως 
το κύριο σημείο διεπαφής για περαιτέρω 
χρήστες που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τέτοια 
δεδομένα που είναι στην κατοχή φορέων 
του δημόσιου τομέα. Αυτό θα πρέπει να 
έχει διατομεακή αρμοδιότητα και θα 
πρέπει να συμπληρώνει, εάν είναι 
απαραίτητο, τις ρυθμίσεις σε τομεακό 
επίπεδο. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν, να συστήσουν ή να 
μεριμνήσουν για τη σύσταση αρμόδιων 
φορέων οι οποίοι θα στηρίζουν τις 
δραστηριότητες των φορέων του δημόσιου 
τομέα που επιτρέπουν την περαιτέρω 
χρήση ορισμένων κατηγοριών 
προστατευόμενων δεδομένων. Στα 
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καθήκοντά τους μπορεί να 
περιλαμβάνονται η χορήγηση πρόσβασης 
σε δεδομένα, στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται από την τομεακή ενωσιακή 
νομοθεσία ή τη νομοθεσία του εκάστοτε 
κράτους μέλους. Οι εν λόγω αρμόδιοι 
φορείς θα πρέπει να παρέχουν στήριξη 
στους φορείς του δημόσιου τομέα με 
τεχνικές αιχμής, συμπεριλαμβανομένων 
ασφαλών περιβαλλόντων επεξεργασίας 
δεδομένων, που επιτρέπουν την ανάλυση 
δεδομένων κατά τρόπο ώστε να 
διαφυλάσσεται το απόρρητο των 
πληροφοριών. Τέτοιες δομές στήριξης θα 
μπορούσαν να υποστηρίζουν τους 
κατόχους των δεδομένων σε θέματα 
διαχείρισης της συγκατάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης 
σε ορισμένους τομείς επιστημονικής 
έρευνας εφόσον τηρούνται τα 
αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για 
την επιστημονική έρευνα. Η επεξεργασία 
των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται 
υπό την ευθύνη του φορέα του δημόσιου 
τομέα που είναι υπεύθυνος για το μητρώο 
που περιέχει τα δεδομένα, ο οποίος 
εξακολουθεί να είναι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
διαθέτουν έναν ή περισσότερους 
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να ενεργούν σε διαφορετικούς τομείς.

καθήκοντά τους μπορεί να 
περιλαμβάνονται η χορήγηση πρόσβασης 
σε δεδομένα, στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται από την τομεακή ενωσιακή 
νομοθεσία ή τη νομοθεσία του εκάστοτε 
κράτους μέλους. Οι εν λόγω αρμόδιοι 
φορείς θα πρέπει να παρέχουν στήριξη 
στους φορείς του δημόσιου τομέα με 
τεχνικές αιχμής, συμπεριλαμβανομένων 
ασφαλών περιβαλλόντων επεξεργασίας 
δεδομένων, που επιτρέπουν την ανάλυση 
δεδομένων κατά τρόπο ώστε να 
διαφυλάσσεται το απόρρητο των 
πληροφοριών. Τέτοιες δομές στήριξης θα 
μπορούσαν να υποστηρίζουν τα 
υποκείμενα των δεδομένων και τους 
κατόχους των δεδομένων σε θέματα 
διαχείρισης συγκαταθέσεων και αδειών, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης 
ή της άδειας για περαιτέρω χρήση σε 
ορισμένους τομείς επιστημονικής έρευνας 
εφόσον τηρούνται τα αναγνωρισμένα 
πρότυπα δεοντολογίας για την 
επιστημονική έρευνα. Τα αρμόδια όργανα 
δεν θα πρέπει να έχουν εποπτική 
λειτουργία, η οποία επιφυλάσσεται στις 
εποπτικές αρχές δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679. Με την επιφύλαξη των 
εποπτικών εξουσιών των αρχών 
προστασίας δεδομένων, η επεξεργασία 
των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται 
υπό την ευθύνη του φορέα του δημόσιου 
τομέα που είναι υπεύθυνος για το μητρώο 
που περιέχει τα δεδομένα, ο οποίος 
εξακολουθεί να είναι ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
διαθέτουν έναν ή περισσότερους 
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να ενεργούν σε διαφορετικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων (διαμεσολαβητές 
δεδομένων) αναμένεται να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στην οικονομία των 
δεδομένων, ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της συσσώρευσης και 
ανταλλαγής σημαντικών όγκων σχετικών 
δεδομένων. Οι διαμεσολαβητές δεδομένων 
που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες 
συνδέουν τους διαφορετικούς παράγοντες 
έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην 
αποδοτική διασύνδεση δεδομένων, καθώς 
και στη διευκόλυνση της διμερούς 
κοινοχρησίας δεδομένων. Οι 
εξειδικευμένοι διαμεσολαβητές δεδομένων 
οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι τόσο από τους 
κατόχους όσο και από τους χρήστες 
δεδομένων μπορούν να διαδραματίσουν 
συντονιστικό ρόλο στην ανάδειξη νέων 
οικοσυστημάτων που βασίζονται σε 
δεδομένα, ανεξάρτητων από οποιονδήποτε 
παράγοντα με σημαντικό βαθμό ισχύος 
στην αγορά. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να καλύπτει μόνο παρόχους 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων που 
έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία 
επιχειρηματικής, νομικής και ενδεχομένως 
επίσης τεχνικής σχέσης μεταξύ κατόχων 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
υποκειμένων των δεδομένων, αφενός, και 
δυνητικών χρηστών, αφετέρου, και που 
συνδράμουν αμφότερα τα μέρη σε μια 
συναλλαγή περιουσιακών στοιχείων 
δεδομένων μεταξύ των δύο. Θα πρέπει να 
καλύπτει μόνο υπηρεσίες που έχουν στόχο 
τη διαμεσολάβηση μεταξύ απεριόριστου 
αριθμού κατόχων δεδομένων και χρηστών 
δεδομένων, εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από μια κλειστή 
ομάδα κατόχων και χρηστών δεδομένων. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους θα πρέπει να εξαιρούνται, όπως και 
οι πάροχοι υπηρεσιών που λαμβάνουν 

(22) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων (διαμεσολαβητές 
δεδομένων) αναμένεται να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στην οικονομία των 
δεδομένων. Θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εργαλείο για τη διευκόλυνση 
της συσσώρευσης και ανταλλαγής 
σημαντικών όγκων σχετικών δεδομένων. 
Οι διαμεσολαβητές δεδομένων που 
παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες συνδέουν 
τους διαφορετικούς παράγοντες έχουν τη 
δυνατότητα να συμβάλουν στην αποδοτική 
διασύνδεση δεδομένων, καθώς και στη 
διευκόλυνση της διμερούς κοινοχρησίας 
δεδομένων. Οι εξειδικευμένοι 
διαμεσολαβητές δεδομένων οι οποίοι είναι 
ανεξάρτητοι τόσο από τα υποκείμενα 
δεδομένων και τους κατόχους όσο και από 
τους χρήστες δεδομένων μπορούν να 
διαδραματίσουν συντονιστικό ρόλο στην 
ανάδειξη νέων οικοσυστημάτων που 
βασίζονται σε δεδομένα, ανεξάρτητων από 
οποιονδήποτε παράγοντα με σημαντικό 
βαθμό ισχύος στην αγορά. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων που έχουν ως κύριο στόχο τη 
δημιουργία επιχειρηματικής, νομικής και 
τεχνικής σχέσης μεταξύ υποκειμένων 
δεδομένων και κατόχων δεδομένων, 
αφενός, και δυνητικών χρηστών, 
αφετέρου, και που συνδράμουν αμφότερα 
τα μέρη σε μια συναλλαγή περιουσιακών 
στοιχείων δεδομένων μεταξύ των δύο. Θα 
πρέπει να καλύπτει μόνο υπηρεσίες που 
έχουν στόχο τη διαμεσολάβηση μεταξύ 
απροσδιόριστου αριθμού υποκειμένων 
δεδομένων και κατόχων δεδομένων, 
αφενός, και χρηστών δεδομένων, 
αφετέρου, εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από μια κλειστή 
ομάδα υποκειμένων δεδομένων και 
κατόχων δεδομένων, και χρηστών. Οι 
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δεδομένα από κατόχους δεδομένων, 
συναθροίζουν, εμπλουτίζουν ή 
μετασχηματίζουν τα δεδομένα και 
παρέχουν άδεια χρήσης των δεδομένων 
που προκύπτουν σε χρήστες δεδομένων, 
χωρίς τη δημιουργία άμεσης σχέσης 
μεταξύ των κατόχων δεδομένων και των 
χρηστών δεδομένων, για παράδειγμα 
μεσίτες διαφημίσεων ή δεδομένων, 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής σε θέματα δεδομένων, 
πάροχοι προϊόντων δεδομένων που 
προκύπτουν από την αξία που προσέθεσε 
στα δεδομένα ο πάροχος υπηρεσιών. 
Ταυτόχρονα, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων θα πρέπει να 
επιτρέπεται να κάνουν προσαρμογές στα 
δεδομένα που ανταλλάσσονται, στον 
βαθμό που αυτό βελτιώνει τη δυνατότητα 
χρήσης των δεδομένων από τον χρήστη 
δεδομένων, στις περιπτώσεις που ο 
χρήστης δεδομένων το επιθυμεί, όπως για 
τη μετατροπή τους σε συγκεκριμένους 
μορφοτύπους. Επίσης, οι υπηρεσίες που 
εστιάζουν στη διαμεσολάβηση 
περιεχομένου, ιδίως περιεχομένου που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 
Οι πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν 
κάτοχο δεδομένων για να παρέχουν 
δυνατότητα χρήσης των δεδομένων που 
κατέχει ο ίδιος, καθώς και οι πλατφόρμες 
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
αντικειμένων και συσκευών συνδεδεμένων 
στο διαδίκτυο των πραγμάτων, οι οποίες 
έχουν ως κύριο στόχο να διασφαλίζουν 
λειτουργικές δυνατότητες του 
συνδεδεμένου αντικειμένου ή της 
συνδεδεμένης συσκευής και δίνουν 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 
Οι «πάροχοι ενοποιημένου δελτίου 
συναλλαγών» κατά την έννοια του άρθρου 
4 παράγραφος 1 σημείο 53 της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, 

πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
θα πρέπει να εξαιρούνται, όπως και οι 
πάροχοι υπηρεσιών που λαμβάνουν 
δεδομένα από υποκείμενα δεδομένων και 
κατόχους δεδομένων, συναθροίζουν, 
εμπλουτίζουν ή μετασχηματίζουν τα 
δεδομένα και παρέχουν άδεια χρήσης των 
δεδομένων που προκύπτουν σε χρήστες 
δεδομένων, χωρίς τη δημιουργία άμεσης 
σχέσης μεταξύ των υποκειμένων 
δεδομένων και των κατόχων δεδομένων, 
αφενός, και των χρηστών δεδομένων, 
αφετέρου, για παράδειγμα μεσίτες 
διαφημίσεων ή δεδομένων, εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε 
θέματα δεδομένων, πάροχοι προϊόντων 
δεδομένων που προκύπτουν από την αξία 
που προσέθεσε στα δεδομένα ο πάροχος 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων θα 
πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν 
προσαρμογές στα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται, στον βαθμό που αυτό 
βελτιώνει τη δυνατότητα χρήσης των 
δεδομένων από τον χρήστη δεδομένων, 
στις περιπτώσεις που ο χρήστης δεδομένων 
το επιθυμεί, όπως για τη μετατροπή τους 
σε συγκεκριμένους μορφοτύπους. Επίσης, 
οι υπηρεσίες που εστιάζουν στη 
διαμεσολάβηση περιεχομένου, ιδίως 
περιεχομένου που προστατεύεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν 
θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Οι πλατφόρμες ανταλλαγής 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από έναν κάτοχο δεδομένων 
για να παρέχουν δυνατότητα χρήσης των 
δεδομένων που κατέχει ο ίδιος, καθώς και 
οι πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο αντικειμένων και συσκευών 
συνδεδεμένων στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων, οι οποίες έχουν ως κύριο 
στόχο να διασφαλίζουν λειτουργικές 
δυνατότητες του συνδεδεμένου 
αντικειμένου ή της συνδεδεμένης 
συσκευής και δίνουν δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, δεν θα 
πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Οι «πάροχοι ενοποιημένου 
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καθώς και οι «πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφοριών λογαριασμού» κατά την 
έννοια του άρθρου 4 σημείο 19 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται πάροχοι 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Οι οντότητες των οποίων οι 
δραστηριότητες περιορίζονται στη 
διευκόλυνση της χρήσης δεδομένων τα 
οποία καθίστανται διαθέσιμα με βάση τον 
αλτρουισμό δεδομένων και που 
λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση δεν 
θα πρέπει να καλύπτονται από το κεφάλαιο 
III του παρόντος κανονισμού, καθώς αυτή 
η δραστηριότητα εξυπηρετεί στόχους 
γενικού συμφέροντος μέσω της αύξησης 
του όγκου των δεδομένων που είναι 
διαθέσιμα για τέτοιους σκοπούς.

δελτίου συναλλαγών» κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 53 της 
οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, 
καθώς και οι «πάροχοι υπηρεσιών 
πληροφοριών λογαριασμού» κατά την 
έννοια του άρθρου 4 σημείο 19 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται πάροχοι 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
Οι οντότητες των οποίων οι 
δραστηριότητες περιορίζονται στη 
διευκόλυνση της χρήσης δεδομένων τα 
οποία καθίστανται διαθέσιμα με βάση τον 
αλτρουισμό δεδομένων και που 
λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση δεν 
θα πρέπει να καλύπτονται από το κεφάλαιο 
III του παρόντος κανονισμού, καθώς αυτή 
η δραστηριότητα εξυπηρετεί στόχους 
γενικού συμφέροντος μέσω της αύξησης 
του όγκου των δεδομένων που είναι 
διαθέσιμα για τέτοιους σκοπούς.

_________________ _________________
42 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ΕΕ L 173, σ. 349.

42 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ΕΕ L 173, σ. 349.

43 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

43 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μια ειδική κατηγορία 
διαμεσολαβητών δεδομένων περιλαμβάνει 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε υποκείμενα δεδομένων κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Οι 
εν λόγω πάροχοι εστιάζουν αποκλειστικά 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την αυτενέργεια 
και τον έλεγχο των φυσικών προσώπων επί 
των δεδομένων που τα αφορούν. Βοηθούν 
φυσικά πρόσωπα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, ειδικότερα όσον αφορά τη 
διαχείριση της συγκατάθεσής τους στην 
επεξεργασία δεδομένων, του δικαιώματος 
πρόσβασης στα δεδομένα που τους 
αφορούν, του δικαιώματος διόρθωσης 
ανακριβών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, του δικαιώματος διαγραφής ή 
του δικαιώματος στη λήθη, του 
δικαιώματος περιορισμού της 
επεξεργασίας και του δικαιώματος 
φορητότητας δεδομένων, το οποίο 
επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων 
να μεταφέρουν τα δεδομένα τους 
προσωπικού χαρακτήρα από έναν 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον. Σε αυτό 
το πλαίσιο, είναι σημαντικό το 
επιχειρηματικό μοντέλο τους να 
διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν μη 
ευθυγραμμισμένα κίνητρα τα οποία 
ενθαρρύνουν τα φυσικά πρόσωπα να 
καθιστούν διαθέσιμα για επεξεργασία 
περισσότερα δεδομένα από όσα 
υπαγορεύει το συμφέρον τους. Αυτό θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει την ενημέρωση 
των φυσικών προσώπων σχετικά με ποιες 
χρήσεις των δεδομένων τους θα 
μπορούσαν να επιτρέπουν και την 
πραγματοποίηση ελέγχων δέουσας 
επιμέλειας στους χρήστες δεδομένων πριν 
να τους επιτραπεί να έρθουν σε 
επικοινωνία με υποκείμενα των 

(23) Μια ειδική κατηγορία 
διαμεσολαβητών δεδομένων περιλαμβάνει 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε υποκείμενα δεδομένων κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Οι 
εν λόγω πάροχοι επιδιώκουν να 
ενισχύσουν την αυτενέργεια και ιδίως τον 
έλεγχο των φυσικών προσώπων επί των 
δεδομένων που τα αφορούν. Βοηθούν 
φυσικά πρόσωπα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, ειδικότερα όσον αφορά τη 
διαχείριση της συγκατάθεσής τους στην 
επεξεργασία δεδομένων, του δικαιώματος 
πρόσβασης στα δεδομένα που τους 
αφορούν, του δικαιώματος διόρθωσης 
ανακριβών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, του δικαιώματος διαγραφής ή 
του δικαιώματος στη λήθη, του 
δικαιώματος περιορισμού της 
επεξεργασίας και του δικαιώματος 
φορητότητας δεδομένων, το οποίο 
επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων 
να μεταφέρουν τα δεδομένα τους 
προσωπικού χαρακτήρα από έναν 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον. Σε αυτό 
το πλαίσιο, είναι σημαντικό το 
επιχειρηματικό μοντέλο τους να 
διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν μη 
ευθυγραμμισμένα κίνητρα τα οποία 
ενθαρρύνουν τα φυσικά πρόσωπα να 
καθιστούν διαθέσιμα για επεξεργασία 
περισσότερα δεδομένα από όσα 
υπαγορεύει το συμφέρον τους. Αυτό θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει την ενημέρωση 
των φυσικών προσώπων σχετικά με ποιες 
χρήσεις των δεδομένων τους θα 
μπορούσαν να επιτρέπουν και την 
πραγματοποίηση ελέγχων δέουσας 
επιμέλειας στους χρήστες δεδομένων πριν 
να τους επιτραπεί να έρθουν σε 
επικοινωνία με υποκείμενα των 
δεδομένων, προκειμένου να αποφεύγονται 
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δεδομένων, προκειμένου να αποφεύγονται 
δόλιες πρακτικές. Σε ορισμένες 
καταστάσεις, θα μπορούσε να είναι 
επιθυμητή η συλλογή πραγματικών 
δεδομένων στο πλαίσιο ενός χώρου 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή «χώρου δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνει επεξεργασία εντός του εν 
λόγω χώρου χωρίς να διαβιβάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

δόλιες πρακτικές. Σε ορισμένες 
καταστάσεις, θα μπορούσε να είναι 
επιθυμητή η συλλογή πραγματικών 
δεδομένων στο πλαίσιο ενός χώρου 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή «χώρου δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνει επεξεργασία εντός του εν 
λόγω χώρου χωρίς να διαβιβάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις 
εν λόγω υπηρεσίες κοινοχρησίας 
δεδομένων, ειδικότερα όσον αφορά τη 
χρήση δεδομένων και τη συμμόρφωση με 
τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι 
κάτοχοι δεδομένων, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί κανονιστικό πλαίσιο σε 
επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα καθορίζει 
ιδιαίτερα εναρμονισμένες απαιτήσεις 
σχετικά με την αξιόπιστη παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων. Αυτό 
θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
κάτοχοι δεδομένων και οι χρήστες 
δεδομένων έχουν καλύτερο έλεγχο όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα τους 
και τη χρήση τους, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Τόσο στις 
περιπτώσεις που η κοινοχρησία δεδομένων 
λαμβάνει χώρα μεταξύ επιχειρήσεων και 
στις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα 
μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, οι 
πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων θα πρέπει να προσφέρουν έναν 

(25) Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις 
εν λόγω υπηρεσίες κοινοχρησίας 
δεδομένων, ειδικότερα όσον αφορά τη 
χρήση δεδομένων και τη συμμόρφωση με 
τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν τα 
υποκείμενα δεδομένων και οι κάτοχοι 
δεδομένων, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί κανονιστικό πλαίσιο σε 
επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα καθορίζει 
ιδιαίτερα εναρμονισμένες απαιτήσεις 
σχετικά με την αξιόπιστη παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων. Αυτό 
θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι τα 
υποκείμενα δεδομένων και οι κάτοχοι 
δεδομένων, καθώς και οι χρήστες 
δεδομένων έχουν καλύτερο έλεγχο όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα τους 
και τη χρήση τους, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Τόσο στις 
περιπτώσεις που η κοινοχρησία δεδομένων 
λαμβάνει χώρα μεταξύ επιχειρήσεων και 
στις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα 
μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, οι 
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καινοτόμο, «ευρωπαϊκό» τρόπο 
διακυβέρνησης των δεδομένων, 
εξασφαλίζοντας τον διαχωρισμό μεταξύ 
της παροχής, της διαμεσολάβησης και της 
χρήσης δεδομένων στην οικονομία των 
δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων μπορεί επίσης να 
καταστήσουν διαθέσιμη ειδική τεχνική 
υποδομή για τη διασύνδεση κατόχων 
δεδομένων και χρηστών δεδομένων.

πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων θα πρέπει να προσφέρουν έναν 
καινοτόμο, «ευρωπαϊκό» τρόπο 
διακυβέρνησης των δεδομένων, 
εξασφαλίζοντας τον διαχωρισμό μεταξύ 
της παροχής, της διαμεσολάβησης και της 
χρήσης δεδομένων στην οικονομία των 
δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων μπορεί επίσης να 
καταστήσουν διαθέσιμη ειδική τεχνική 
υποδομή για τη διασύνδεση των 
υποκειμένων δεδομένων και των κατόχων 
δεδομένων με τους χρήστες δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
εμπιστοσύνης και μεγαλύτερου ελέγχου 
για τον κάτοχο των δεδομένων και τους 
χρήστες δεδομένων στις υπηρεσίες 
κοινοχρησίας δεδομένων είναι η 
ουδετερότητα των παρόχων υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ 
κατόχων δεδομένων και χρηστών 
δεδομένων. Είναι, επομένως, απαραίτητο, 
οι πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων να ενεργούν μόνο ως 
διαμεσολαβητές στις συναλλαγές και να 
μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται για οποιονδήποτε άλλον 
σκοπό. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστεί 
επίσης δομικός διαχωρισμός μεταξύ της 
υπηρεσίας κοινοχρησίας δεδομένων και 
οποιωνδήποτε άλλων παρεχόμενων 
υπηρεσιών, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό 
σημαίνει ότι η υπηρεσία κοινοχρησίας 
δεδομένων θα πρέπει να παρέχεται μέσω 
νομικής οντότητας χωριστής από τις άλλες 

(26) Βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
εμπιστοσύνης και μεγαλύτερου ελέγχου 
για τα υποκείμενα των δεδομένων και τους 
κατόχους των δεδομένων, καθώς και για 
τους χρήστες δεδομένων στις υπηρεσίες 
κοινοχρησίας δεδομένων είναι η 
ουδετερότητα των παρόχων υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ 
υποκειμένων δεδομένων και κατόχων 
δεδομένων, αφενός, και χρηστών 
δεδομένων, αφετέρου. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο, οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων να ενεργούν μόνο 
ως διαμεσολαβητές στις συναλλαγές και να 
μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα που 
ανταλλάσσονται για οποιονδήποτε άλλον 
σκοπό, με εξαίρεση όταν τα 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να 
βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Για τον 
σκοπό αυτόν θα χρειαστεί επίσης δομικός 
διαχωρισμός μεταξύ της υπηρεσίας 
κοινοχρησίας δεδομένων και 
οποιωνδήποτε άλλων παρεχόμενων 
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δραστηριότητες του εκάστοτε παρόχου 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων. Οι 
πάροχοι κοινοχρησίας δεδομένων που 
διαμεσολαβούν στην ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ φυσικών προσώπων ως 
κατόχων των δεδομένων και νομικών 
προσώπων θα πρέπει, επιπρόσθετα, να 
αναλαμβάνουν καθήκοντα 
καταπιστευματοδόχου έναντι των φυσικών 
προσώπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των 
κατόχων των δεδομένων.

υπηρεσιών, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό 
σημαίνει ότι η υπηρεσία κοινοχρησίας 
δεδομένων θα πρέπει να παρέχεται μέσω 
νομικής οντότητας χωριστής από τις άλλες 
δραστηριότητες του εκάστοτε παρόχου 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων. Οι 
πάροχοι κοινοχρησίας δεδομένων που 
διαμεσολαβούν στην ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ φυσικών προσώπων ως 
υποκειμένων των δεδομένων και νομικών 
προσώπων ως χρηστών των δεδομένων 
θα πρέπει, επιπρόσθετα, να αναλαμβάνουν 
καθήκοντα καταπιστευματοδόχου έναντι 
των φυσικών προσώπων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ενεργούν προς το 
βέλτιστο συμφέρον των υποκειμένων των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να θίγει την υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων να 
συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και την ευθύνη των εποπτικών 
αρχών να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
με τον εν λόγω κανονισμό. Στις 
περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων είναι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας δεδομένων ή εκτελούντες 
την επεξεργασία δεδομένων κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
δεσμεύονται από τους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού. Ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει επίσης την εφαρμογή 
της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

(28) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να θίγει την υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων να 
συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και την ευθύνη των εποπτικών 
αρχών να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
με τον εν λόγω κανονισμό. Όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις 
που οι πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων ή εκτελούντες την επεξεργασία 
δεδομένων κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δεσμεύονται 
από τους κανόνες του παρόντος 
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κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν 
θίγει επίσης την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η χρήση δεδομένων τα οποία 
καθίστανται διαθέσιμα εθελοντικά από 
υποκείμενα δεδομένων με βάση τη 
συγκατάθεσή τους ή, στις περιπτώσεις 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία καθίστανται διαθέσιμα από νομικά 
πρόσωπα, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 
για σκοπούς γενικού συμφέροντος. Στους 
σκοπούς αυτούς περιλαμβάνονται η 
υγειονομική περίθαλψη, η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της 
κινητικότητας, η διευκόλυνση της 
κατάρτισης επίσημων στατιστικών ή η 
βελτίωση της παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών. Η υποστήριξη της 
επιστημονικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης, παραδείγματος 
χάριν, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, της βασικής έρευνας, της 
εφαρμοσμένης έρευνας και της ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενης έρευνας, θα πρέπει να 
θεωρούνται επίσης σκοποί γενικού 
συμφέροντος. Ο παρών κανονισμός έχει 
στόχο να συμβάλει στην εμφάνιση 
δεξαμενών δεδομένων που καθίστανται 
διαθέσιμα με βάση τον αλτρουισμό 
δεδομένων, οι οποίες να έχουν ικανό 
μέγεθος ώστε να παρέχουν δυνατότητες 
ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής 
μάθησης, μεταξύ άλλων και σε 
διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση.

(35) Η χρήση δεδομένων τα οποία 
καθίστανται διαθέσιμα εθελοντικά από 
υποκείμενα δεδομένων με βάση τη 
συγκατάθεσή τους ή, στις περιπτώσεις 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία καθίστανται διαθέσιμα από νομικά 
πρόσωπα, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 
για σκοπούς γενικού συμφέροντος. Στους 
σκοπούς αυτούς περιλαμβάνονται η 
υγειονομική περίθαλψη, η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της 
κινητικότητας, η διευκόλυνση της 
κατάρτισης επίσημων στατιστικών ή η 
βελτίωση της παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών. Η υποστήριξη της 
επιστημονικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης, παραδείγματος 
χάριν, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, της βασικής έρευνας, της 
εφαρμοσμένης έρευνας και της ιδιωτικά 
χρηματοδοτούμενης έρευνας, μπορεί 
επίσης να εκπληρώνει σκοπούς γενικού 
συμφέροντος. Ο παρών κανονισμός έχει 
στόχο να συμβάλει στην εμφάνιση 
δεξαμενών δεδομένων που καθίστανται 
διαθέσιμα με βάση τον αλτρουισμό 
δεδομένων, οι οποίες να έχουν ικανό 
μέγεθος ώστε να παρέχουν δυνατότητες 
ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής 
μάθησης, μεταξύ άλλων και σε 
διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι νομικές οντότητες που 
επιδιώκουν να υποστηρίξουν σκοπούς 
γενικού συμφέροντος καθιστώντας 
διαθέσιμα σχετικά δεδομένα βάσει 
αλτρουισμού δεδομένων σε κλίμακα και 
πληρούν ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να 
καταχωρίζονται ως «οργανώσεις 
αλτρουισμού δεδομένων αναγνωρισμένες 
στην Ένωση». Αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει στη δημιουργία αποθετηρίων 
δεδομένων. Δεδομένου ότι η καταχώριση 
σε ένα κράτος μέλος θα ισχύει για 
ολόκληρη την Ένωση, αυτό θα διευκολύνει 
τη διασυνοριακή χρήση δεδομένων εντός 
της Ένωσης και την εμφάνιση δεξαμενών 
διασύνδεσης δεδομένων που καλύπτουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Από την 
άποψη αυτή, τα υποκείμενα των 
δεδομένων θα δίνουν τη συγκατάθεσή 
τους σε συγκεκριμένους σκοπούς 
επεξεργασίας δεδομένων, αλλά θα 
μπορούσαν επίσης να δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
δεδομένων σε ορισμένους τομείς έρευνας 
ή σε μέρη προγραμμάτων έρευνας, 
καθώς, συχνά, δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί πλήρως ο σκοπός της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας κατά τον χρόνο 
συλλογής των δεδομένων. Τα νομικά 
πρόσωπα θα μπορούσαν να παρέχουν 
άδεια για την επεξεργασία δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν 
για ένα εύρος σκοπών που δεν 
καθορίζονται κατά τον χρόνο παροχής της 
άδειας. Η εθελοντική συμμόρφωση των εν 
λόγω καταχωρισμένων οντοτήτων με ένα 
σύνολο απαιτήσεων αναμένεται να 

(36) Οι νομικές οντότητες που 
επιδιώκουν να υποστηρίξουν σκοπούς 
γενικού συμφέροντος καθιστώντας 
διαθέσιμα σχετικά δεδομένα βάσει 
αλτρουισμού δεδομένων σε κλίμακα και 
πληρούν ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
αίτηση καταχώρισης ως «Κόμβοι 
δεδομένων γενικού συμφέροντος». Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 
αποθετηρίων δεδομένων. Δεδομένου ότι η 
καταχώριση σε ένα κράτος μέλος θα ισχύει 
για ολόκληρη την Ένωση, αυτό θα 
διευκολύνει τη διασυνοριακή χρήση 
δεδομένων εντός της Ένωσης και την 
εμφάνιση δεξαμενών διασύνδεσης 
δεδομένων που καλύπτουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη. Τα νομικά πρόσωπα 
θα μπορούσαν να παρέχουν άδεια για την 
επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν για ένα εύρος 
σκοπών που δεν καθορίζονται κατά τον 
χρόνο παροχής της άδειας. Η συμμόρφωση 
των εν λόγω καταχωρισμένων οντοτήτων 
με ένα σύνολο απαιτήσεων αναμένεται να 
δημιουργήσει την εμπιστοσύνη ότι τα 
δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα για 
αλτρουιστικούς σκοπούς εξυπηρετούν 
σκοπό γενικού συμφέροντος. Η εν λόγω 
εμπιστοσύνη αναμένεται να προκύψει 
ιδίως από το γεγονός ότι ο τόπος 
εγκατάστασης ή ένας νόμιμος 
εκπρόσωπος βρίσκεται εντός της Ένωσης, 
καθώς και από την υποχρέωση των 
καταχωρισμένων οντοτήτων να έχουν μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, από τις 
απαιτήσεις διαφάνειας και από 
συγκεκριμένες διασφαλίσεις που 
εφαρμόζονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
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δημιουργήσει την εμπιστοσύνη ότι τα 
δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα για 
αλτρουιστικούς σκοπούς εξυπηρετούν 
σκοπό γενικού συμφέροντος. Η εν λόγω 
εμπιστοσύνη αναμένεται να προκύψει 
ιδίως από το γεγονός ότι ο τόπος 
εγκατάστασης βρίσκεται εντός της 
Ένωσης, καθώς και από την υποχρέωση 
των καταχωρισμένων οντοτήτων να έχουν 
μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, από τις 
απαιτήσεις διαφάνειας και από 
συγκεκριμένες διασφαλίσεις που 
εφαρμόζονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
υποκειμένων των δεδομένων και των 
εταιρειών. Περαιτέρω διασφαλίσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την παροχή 
δυνατότητας επεξεργασίας σχετικών 
δεδομένων εντός ασφαλούς περιβάλλοντος 
επεξεργασίας το οποίο παρέχει η 
καταχωρισμένη οντότητα, μηχανισμούς 
εποπτείας, όπως συμβούλια ή επιτροπές 
δεοντολογίας που διασφαλίζουν την 
τήρηση υψηλών προτύπων επιστημονικής 
δεοντολογίας από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων, αποτελεσματικά 
τεχνικά μέσα για την ανάκληση ή την 
τροποποίηση της συγκατάθεσης ανά πάσα 
στιγμή, με βάση τις υποχρεώσεις 
πληροφόρησης των εκτελούντων την 
επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς και μέσα 
για τη συνεχή ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων που καθιστούν 
διαθέσιμα.

υποκειμένων των δεδομένων και των 
εταιρειών. Περαιτέρω διασφαλίσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την παροχή 
δυνατότητας επεξεργασίας σχετικών 
δεδομένων εντός ασφαλούς περιβάλλοντος 
επεξεργασίας το οποίο παρέχει η 
καταχωρισμένη οντότητα, μηχανισμούς 
εποπτείας, όπως συμβούλια ή επιτροπές 
δεοντολογίας που διασφαλίζουν την 
τήρηση υψηλών προτύπων επιστημονικής 
δεοντολογίας από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας δεδομένων, αποτελεσματικά 
τεχνικά μέσα για την ανάκληση ή την 
τροποποίηση της συγκατάθεσης ανά πάσα 
στιγμή, με βάση τις υποχρεώσεις 
πληροφόρησης των εκτελούντων την 
επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς και μέσα 
για τη συνεχή ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων που καθιστούν 
διαθέσιμα.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη (37) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη 
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σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
οντοτήτων που επιδιώκουν να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
αλτρουισμού δεδομένων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Βασίζεται στις 
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη 
νόμιμη λειτουργία των οντοτήτων αυτών 
σε κράτος μέλος ως μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών. Οι οντότητες που πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τον τίτλο της «οργάνωσης 
αλτρουισμού δεδομένων αναγνωρισμένης 
στην Ένωση».

σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
οντοτήτων που επιδιώκουν να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
αλτρουισμού δεδομένων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Βασίζεται στις 
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη 
νόμιμη λειτουργία των οντοτήτων αυτών 
σε κράτος μέλος ως μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών. Οι οντότητες που πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τον τίτλο του «Κόμβου 
δεδομένων γενικού συμφέροντος».

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι οργανώσεις αλτρουισμού 
δεδομένων που είναι αναγνωρισμένες 
στην Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συλλέγουν σχετικά δεδομένα απευθείας 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή να 
επεξεργάζονται δεδομένα που έχουν 
συλλέξει άλλοι. Κατά κανόνα, ο 
αλτρουισμός δεδομένων θα βασίζεται στη 
συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 
9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και σε 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σύννομης 
συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οι σκοποί 
επιστημονικής έρευνας μπορούν να 
υποστηριχθούν από τη συγκατάθεση για 
ορισμένους τομείς της επιστημονικής 
έρευνας, όταν ακολουθούνται τα 
αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για 
την επιστημονική έρευνα ή μόνο για 
ορισμένους τομείς έρευνας ή για μέρη 

(38) Οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος θα πρέπει να είναι σε θέση 
να συλλέγουν σχετικά δεδομένα απευθείας 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή να 
επεξεργάζονται δεδομένα που έχουν 
συλλέξει άλλοι. Στις περιπτώσεις που 
αυτοί είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων ή εκτελούντες την 
επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
δεσμεύονται από τους κανόνες εκείνου 
του κανονισμού. Κατά κανόνα, ο 
αλτρουισμός δεδομένων θα βασίζεται στη 
συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 
9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και σε 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σύννομης 
συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οι σκοποί 
επιστημονικής έρευνας μπορούν να 
υποστηριχθούν από τη συγκατάθεση για 
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προγραμμάτων έρευνας. Το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 προσδιορίζει ότι η 
περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει, σύμφωνα 
με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, να μην 
θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς 
σκοπούς.

ορισμένους τομείς της επιστημονικής 
έρευνας, όταν ακολουθούνται τα 
αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας για 
την επιστημονική έρευνα ή μόνο για 
ορισμένους τομείς έρευνας ή για μέρη 
προγραμμάτων έρευνας. Το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 προσδιορίζει ότι η 
περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς θα πρέπει, σύμφωνα 
με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, να μην 
θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς 
σκοπούς. Για τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα, οι περιορισμοί 
χρήσης θα πρέπει να περιέχονται στην 
άδεια που χορηγείται από τον κάτοχο των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Προκειμένου να υλοποιηθεί 
επιτυχώς το πλαίσιο διακυβέρνησης 
δεδομένων, θα πρέπει να συσταθεί 
ευρωπαϊκό συμβούλιο καινοτομίας 
δεδομένων με τη μορφή ομάδας 
εμπειρογνωμόνων. Το συμβούλιο θα 
πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών, της Επιτροπής και 
εκπροσώπους των οικείων χώρων 
δεδομένων και συγκεκριμένων τομέων 
(όπως της υγείας, της γεωργίας, των 
μεταφορών και της στατιστικής). Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων θα πρέπει να προσκληθεί να 
διορίσει εκπρόσωπο στο ευρωπαϊκό 
συμβούλιο καινοτομίας δεδομένων.

(40) Προκειμένου να υλοποιηθεί 
επιτυχώς το πλαίσιο διακυβέρνησης 
δεδομένων, θα πρέπει να συσταθεί 
ευρωπαϊκό συμβούλιο καινοτομίας 
δεδομένων με τη μορφή ομάδας 
εμπειρογνωμόνων. Το συμβούλιο θα 
πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών, της Επιτροπής και 
εκπροσώπους των οικείων χώρων 
δεδομένων και συγκεκριμένων τομέων 
(όπως της υγείας, της γεωργίας, των 
μεταφορών και της στατιστικής), καθώς 
και από εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, του ακαδημαϊκού κόσμου, της 
έρευνας και των οργανισμών 
τυποποίησης, όπως αρμόζει. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων θα πρέπει να προσκληθεί να 
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διορίσει εκπρόσωπο στο ευρωπαϊκό 
συμβούλιο καινοτομίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47, οι οποίοι γνωμοδότησαν 
στις […].

(45) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47, οι οποίοι γνωμοδότησαν 
στις 10 Μαρτίου 2021.

_________________ _________________
47 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

47 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(2α) Το δίκαιο της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εφαρμόζεται σε όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Σε 
περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
του ενωσιακού δικαίου για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
υπερισχύει το δεύτερο. Ο παρών 
κανονισμός δεν δημιουργεί νομική βάση 
για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα»: τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «συγκατάθεση»: η συγκατάθεση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
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Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) «υποκείμενο των δεδομένων»: το 
υποκείμενο των δεδομένων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 σημείο 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «μεταδεδομένα»: τα δεδομένα που 
συλλέγονται σχετικά με οποιαδήποτε 
δραστηριότητα φυσικού ή νομικού 
προσώπου με σκοπό την παροχή 
υπηρεσίας κοινοχρησίας δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
ημερομηνίας, ώρας και γεωεντοπισμού, 
της διάρκειας δραστηριοτήτων και των 
συνδέσεων του προσώπου που 
χρησιμοποιεί την υπηρεσία με άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των μεταδεδομένων δεν είναι απαραίτητος εδώ, βλ. διαγραφή στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κάτοχος δεδομένων»: νομικό 
πρόσωπο ή υποκείμενο δεδομένων το 
οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, έχει το 
δικαίωμα να χορηγεί πρόσβαση σε 
ορισμένα δεδομένα προσωπικού ή μη 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, ή να τα 
κοινοποιεί·

(5) «κάτοχος δεδομένων»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με 
την ισχύουσα ενωσιακή ή εθνική 
νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να χορηγεί 
πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, ή να τα 
κοινοποιεί·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «χρήστης δεδομένων»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμη 
πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα 
προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει την άδεια να χρησιμοποιεί αυτά τα 
δεδομένα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς 
σκοπούς·

(6) «χρήστης δεδομένων»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμη 
πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα 
προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα 
και έχει το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 στην περίπτωση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, να χρησιμοποιεί 
αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς ή μη 
εμπορικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «περαιτέρω χρήστης δεδομένων»: 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
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χρησιμοποιεί περαιτέρω δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «κοινοχρησία δεδομένων»: η 
παροχή δεδομένων από κάτοχο δεδομένων 
σε χρήστη δεδομένων, για σκοπούς κοινής 
ή ατομικής χρήσης των κοινόχρηστων 
δεδομένων, βάσει εθελοντικών 
συμφωνιών, απευθείας ή μέσω 
διαμεσολαβητή·

(7) «κοινοχρησία δεδομένων»: η 
παροχή δεδομένων από τον κάτοχο 
δεδομένων σε χρήστη δεδομένων, για 
σκοπούς κοινής ή ατομικής χρήσης των εν 
λόγω δεδομένων, βάσει εθελοντικών 
συμφωνιών, ή του ενωσιακού δικαίου, 
καθώς και η παροχή δεδομένων από το 
υποκείμενο των δεδομένων σε χρήστη 
δεδομένων βάσει συγκατάθεσης, 
απευθείας ή μέσω διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «πάροχος κοινοχρησίας 
δεδομένων»: πάροχος εμπορικής 
υπηρεσίας ο οποίος, μέσω της παροχής 
τεχνικών, νομικών ή άλλων υπηρεσιών, 
δημιουργεί σχέσεις μεταξύ 
απροσδιόριστου αριθμού υποκειμένων 
δεδομένων και κατόχων δεδομένων, 
αφενός, και χρηστών δεδομένων, 
αφετέρου, για την ανταλλαγή, τη 
συγκέντρωση ή την εμπορία δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) «επεξεργασία»: η επεξεργασία 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «πρόσβαση»: η επεξεργασία, από 
χρήστη δεδομένων, δεδομένων τα οποία 
έχει παραχωρήσει κάτοχος δεδομένων 
σύμφωνα με ειδικές τεχνικές, νομικές ή 
οργανωτικές απαιτήσεις, χωρίς να 
συνεπάγεται απαραίτητα τη διαβίβαση ή 
τηλεφόρτωση των εν λόγω δεδομένων·

(8) «πρόσβαση»: η χρήση δεδομένων 
σύμφωνα με ειδικές τεχνικές, νομικές ή 
οργανωτικές απαιτήσεις, χωρίς να 
συνεπάγεται απαραίτητα τη διαβίβαση ή 
τηλεφόρτωση των εν λόγω δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «αλτρουισμός δεδομένων»: η 
συγκατάθεση των υποκειμένων 
δεδομένων για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν, ή οι άδειες που 
παραχωρούνται από άλλους κατόχους 
δεδομένων για τη χρήση των δεδομένων 
τους μη προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
ανταμοιβή, για σκοπούς γενικού 

(10) «αλτρουισμός δεδομένων»: η 
εθελοντική κοινοχρησία δεδομένων από 
κατόχους δεδομένων ή η συγκατάθεση για 
κοινοχρησία δεδομένων από υποκείμενο 
των δεδομένων, χωρίς να επιδιώκεται ή 
να εισπράττεται ανταμοιβή, για σκοπούς 
γενικού συμφέροντος, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της 
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συμφέροντος, όπως η επιστημονική 
έρευνα ή η βελτίωση των δημόσιων 
υπηρεσιών·

κινητικότητας, η διευκόλυνση της 
κατάρτισης επίσημων στατιστικών, η 
βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών ή η 
επιστημονική έρευνα προς το γενικό 
συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «Κόμβος δεδομένων γενικού 
συμφέροντος»: οντότητα που ελέγχει, 
διευκολύνει την επεξεργασία ή 
επεξεργάζεται η ίδια δεδομένα σύμφωνα 
με την παράγραφο 10 για σκοπούς 
γενικού συμφέροντος, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της 
κινητικότητας, η διευκόλυνση της 
κατάρτισης επίσημων στατιστικών, η 
βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών ή η 
επιστημονική έρευνα προς το γενικό 
συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «ασφαλές περιβάλλον 
επεξεργασίας»: το φυσικό ή εικονικό 
περιβάλλον και τα οργανωτικά μέσα που 
παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
χρήσης των δεδομένων με τρόπο που 
επιτρέπει στον φορέα διαχείρισης του 
ασφαλούς περιβάλλοντος επεξεργασίας να 

(14) «ασφαλές περιβάλλον 
επεξεργασίας»: το φυσικό ή εικονικό 
περιβάλλον και τα οργανωτικά μέσα που 
παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
χρήσης των δεδομένων με τρόπο που 
διαφυλάσσει τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων βάσει του 
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προσδιορίζει και να επιβλέπει όλες τις 
ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, μεταξύ 
άλλων την εμφάνιση, αποθήκευση, 
τηλεφόρτωση και εξαγωγή των δεδομένων, 
και τον υπολογισμό παράγωγων 
δεδομένων μέσω υπολογιστικών 
αλγορίθμων.

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και το 
εμπορικό και στατιστικό απόρρητο, 
διασφαλίζοντας συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ή που επιτρέπει στον 
φορέα παροχής του ασφαλούς 
περιβάλλοντος επεξεργασίας να 
προσδιορίζει και να επιβλέπει όλες τις 
ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, μεταξύ 
άλλων την εμφάνιση, αποθήκευση, 
τηλεφόρτωση και εξαγωγή των δεδομένων, 
και τον υπολογισμό παράγωγων 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) όταν μπορούν να εφαρμοστούν 
ανωνυμοποίηση, συνάθροιση ή άλλες 
τεχνικές ώστε να παύσει να ισχύει η 
προστασία της παραγράφου 1, οι φορείς 
του δημόσιου τομέα καθιστούν τα 
δεδομένα διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση 
σύμφωνα με την οδηγία για τα ανοικτά 
δεδομένα, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρέωση 
περαιτέρω χρήσης μόνο 
προεπεξεργασμένων δεδομένων όταν η εν 

διαγράφεται
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λόγω προεπεξεργασία έχει ως στόχο την 
ανωνυμοποίηση ή την ψευδωνυμοποίηση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή τη διαγραφή εμπορικά εμπιστευτικών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού απορρήτου.

Or. en

(Η παράγραφος συνδυάστηκε με την παράγραφο 4.)

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
επιβάλλουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, τους αναγκαίους όρους για τη 
διατήρηση της προστασίας για τους 
λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η περαιτέρω χρήση. Οι όροι αυτοί 
μπορούν να συνίστανται στις ακόλουθες 
απαιτήσεις για τους περαιτέρω χρήστες:

Or. en

(Η αρχική παράγραφος 3 έχει συνδυαστεί με την παρούσα παράγραφο.)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην περίπτωση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπουν την 
πρόσβαση μόνο σε προεπεξεργασμένα 
δεδομένα που έχουν ανωνυμοποιηθεί ή, 
στην περίπτωση εμπορικά εμπιστευτικών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων, και 
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εμπιστευτικών στατιστικών δεδομένων, ή 
περιεχομένου που προστατεύεται από 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
που έχουν τροποποιηθεί, συγκεντρωθεί ή 
υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε 
άλλη μέθοδο για την αποτροπή 
ανεπιθύμητης αποκάλυψης·

Or. en

(Η διατύπωση της αρχικής παραγράφου 3 έχει τροποποιηθεί εδώ.)

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόσβασης στα δεδομένα και 
περαιτέρω χρήσης τους σε ασφαλές 
περιβάλλον επεξεργασίας το οποίο 
παρέχεται και ελέγχεται από τον δημόσιο 
τομέα·

α) εξ αποστάσεως πρόσβασης στα 
δεδομένα και περαιτέρω χρήσης τους σε 
ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας το 
οποίο παρέχεται και ελέγχεται από τον 
δημόσιο τομέα· ή

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
επιβάλλουν όρους που διαφυλάσσουν την 
ακεραιότητα της λειτουργίας των τεχνικών 
συστημάτων του ασφαλούς περιβάλλοντος 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούν. Ο 
φορέας του δημόσιου τομέα είναι σε θέση 
να εξακριβώνει τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας δεδομένων την οποία 
πραγματοποιεί ο περαιτέρω χρήστης και 
διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη 
χρήση αποτελεσμάτων που περιέχουν 
πληροφορίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 

(5) Σε περίπτωση που έχει επιτραπεί η 
περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, στοιχεία α) και β), οι 
φορείς του δημόσιου τομέα επιβάλλουν 
όρους που διαφυλάσσουν την ακεραιότητα 
της λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων 
του ασφαλούς περιβάλλοντος 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούν. Ο 
φορέας του δημόσιου τομέα διατηρεί το 
δικαίωμα να εξακριβώνει τη διαδικασία, 
τα μέσα και τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας δεδομένων την οποία 
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τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων. πραγματοποιεί ο περαιτέρω χρήστης 
προκειμένου να διατηρεί την ακεραιότητα 
της προστασίας των δεδομένων, και 
διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη 
χρήση αποτελεσμάτων που περιέχουν 
πληροφορίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων. 
Ο φορέας του δημόσιου τομέα θέτει ως 
προϋπόθεση για τη χρήση ενός τέτοιου 
ασφαλούς περιβάλλοντος επεξεργασίας 
την υπογραφή από τον περαιτέρω χρήστη 
συμφωνίας εμπιστευτικότητας η οποία 
απαγορεύει την αποκάλυψη 
οποιωνδήποτε πληροφοριών που θέτουν 
σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα τρίτων και τις οποίες μπορεί 
να έχει αποκτήσει ο περαιτέρω χρήστης 
παρά τις διασφαλίσεις και τους όρους που 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιορισμών του συστήματος AT4AM, η αναφορά γίνεται τώρα στην παράγραφο 4, η 
οποία έχει συνδυαστεί με την παράγραφο 3.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
εφαρμόζουν τεχνικά μέσα που 
αποτρέπουν τους περαιτέρω χρήστες από 
την ταυτοποίηση οποιουδήποτε 
υποκειμένου των δεδομένων και θεωρούν 
τους περαιτέρω χρήστες υπεύθυνους για 
τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου 
ταυτοποίησης και απο-ανωνυμοποίησης 
και για την υποβολή αναφορών στον 
φορέα του δημόσιου τομέα σχετικά με 
παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας, της 
ακεραιότητας ή της ασφάλειας των 
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δεδομένων, ιδίως όταν η παραβίαση 
δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα την 
ταυτοποίηση ενός προσώπου, παρά τις 
τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς βάσει του 
ενωσιακού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Σε περίπτωση ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων, οι φορείς του δημόσιου τομέα 
διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων πριν 
χορηγήσουν πρόσβαση στα δεδομένα. 
Όταν μπορεί ευλόγως να υποτεθεί, ή όταν 
μια εκτίμηση επιπτώσεων υποδεικνύει ότι 
η επεξεργασία ή ο επακόλουθος 
συνδυασμός δεδομένων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ταυτοποίηση ή απο-
ανωνυμοποίηση, ο φορέας του δημόσιου 
τομέα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα 
δεδομένα ή την περαιτέρω χρήση τους.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση 
με σκοπό την ταυτοποίηση υποκειμένων 
των δεδομένων ή την με άλλο τρόπο 
ανωνυμοποίηση των συνόλων δεδομένων. 
Οι περαιτέρω χρήστες δεν ταυτοποιούν 
υποκείμενα δεδομένων.
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Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση 
του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης 
δεδομένων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 
και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη 
διαβίβαση των δεδομένων βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο φορέας του 
δημόσιου τομέα βοηθά τους περαιτέρω 
χρήστες να ζητήσουν τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων και/ή την 
άδεια των νομικών οντοτήτων των οποίων 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
ενδεχομένως θίγονται από την εν λόγω 
περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό χωρίς δυσανάλογο κόστος για τον 
δημόσιο τομέα. Σε αυτό το καθήκον τους 
μπορούν να επικουρούνται από τους 
αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1.

(6) Όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση 
του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 5 και 
δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη 
διαβίβαση των δεδομένων βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο φορέας του 
δημόσιου τομέα βοηθά τις οντότητες που 
ζητούν περαιτέρω χρήση να ζητήσουν την 
έγκυρη συγκατάθεση των υποκειμένων 
των δεδομένων, εφόσον υφίσταται νομική 
βάση ώστε ο φορέας του δημόσιου τομέα 
να λάβει την συγκατάθεσή τους, και/ή την 
άδεια των κατόχων των δεδομένων των 
οποίων τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
ενδεχομένως θίγονται από την εν λόγω 
περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό χωρίς δυσανάλογο κόστος για τον 
δημόσιο τομέα, και εφόσον δεν υπάρχει 
λόγος από τον οποίο να τεκμαίρεται ότι ο 
συνδυασμός συνόλων δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα θα οδηγούσε σε 
ταυτοποίηση των υποκειμένων 
δεδομένων. Σε αυτό το καθήκον τους 
μπορούν να επικουρούνται από τους 
αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)



PA\1230952EL.docx 51/101 PE692.728v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όταν φορείς του δημόσιου τομέα 
καθιστούν διαθέσιμα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω 
χρήση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
ενημερώνουν τα υποκείμενα των 
δεδομένων σχετικά με την εν λόγω 
περαιτέρω χρήση και σχετικά με τα 
δικαιώματα του υποκειμένου των 
δεδομένων από αυτή την άποψη. Οι 
φορείς του δημόσιου τομέα υποστηρίζουν 
τα υποκείμενα των δεδομένων κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους, μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με τυχόν περαιτέρω 
χρήστες. Σε αυτό το καθήκον τους 
μπορούν να επικουρούνται από τους 
αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
καλούν άτομα, την κοινωνία των πολιτών 
και οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών, με ανοικτό και 
συνεργατικό τρόπο, να συμμετάσχουν στη 
θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Ιδίως όταν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων και ευαίσθητους 
τομείς, όπως ο τομέας της υγείας, η 
περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα λαμβάνει υπόψη το 
αποτέλεσμα προηγούμενων εκτιμήσεων 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες δηλώνει 
ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις 
καθώς και οι ρυθμίσεις επιβολής της 
νομοθεσίας τρίτης χώρας:

(9) Όταν αυτό δικαιολογείται από τον 
όγκο των υποθέσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 σε συγκεκριμένες χώρες, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις με τις οποίες δηλώνει ότι οι 
νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις 
καθώς και οι ρυθμίσεις επιβολής της 
νομοθεσίας τρίτης χώρας: 

Or. enΑιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η παρούσα τροπολογία παραπέμπει σε επόμενη παράγραφο (παράγραφος 10), θα 
πρέπει να μεταφερθεί μετά την παράγραφο 10.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
διαβιβάζουν εμπιστευτικά δεδομένα ή 
δεδομένα που προστατεύονται από 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
περαιτέρω χρήστη ο οποίος σκοπεύει να 

(10) Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
επιβάλλουν στον περαιτέρω χρήστη την 
υποχρέωση να μην διαβιβάζει δεδομένα 
μη προσωπικού χαρακτήρα που 
προστατεύονται για λόγους που ορίζονται 
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διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτη χώρα 
εκτός των χωρών που ορίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 9, μόνο εάν ο 
περαιτέρω χρήστης δεσμεύεται:

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ) σε τρίτη χώρα εκτός των χωρών που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9, 
εκτός εάν ο περαιτέρω χρήστης 
δεσμεύεται:

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όταν συγκεκριμένες πράξεις της 
Ένωσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με 
νομοθετική διαδικασία προβλέπουν ότι 
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται 
στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα 
θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 28 για τη συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού, με τις οποίες 
καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες. 
Οι προϋποθέσεις για τη διαβίβαση σε 
τρίτες χώρες βασίζονται στη φύση των 
κατηγοριών δεδομένων που 
προσδιορίζονται στην πράξη της Ένωσης 
και στους λόγους για τους οποίους 
θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες, δεν 
εισάγουν διακρίσεις και περιορίζονται σε 
ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων δημόσιας πολιτικής που 
προσδιορίζονται στη νομοθετική πράξη της 
Ένωσης, όπως η ασφάλεια και η δημόσια 
υγεία, ενώ βασίζονται επίσης στους 
κινδύνους απο-ανωνυμοποίησης 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων για τα 
υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Στις 
προϋποθέσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνονται όροι που εφαρμόζονται 

(11) Όταν συγκεκριμένες πράξεις της 
Ένωσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με 
νομοθετική διαδικασία προβλέπουν ότι 
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται 
στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα 
θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου και όταν η 
διαβίβασή τους σε τρίτες χώρες ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο στόχους πολιτικής 
της Ένωσης, όπως την ασφάλεια και τη 
δημόσια υγεία, ή ενδέχεται να οδηγήσει 
σε κίνδυνο ταυτοποίησης υποκειμένων 
δεδομένων σε ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα, η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 28 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με 
τις οποίες καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τη διαβίβαση σε τρίτες 
χώρες. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
βασίζονται στη φύση των κατηγοριών 
δεδομένων που προσδιορίζονται στην 
πράξη της Ένωσης και στους λόγους για 
τους οποίους θεωρούνται ιδιαίτερα 
ευαίσθητες, δεν εισάγουν διακρίσεις και 
περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη των στόχων δημόσιας 
πολιτικής που προσδιορίζονται στη 
νομοθετική πράξη της Ένωσης, όπως η 
ασφάλεια και η δημόσια υγεία, ενώ 
βασίζονται επίσης στους κινδύνους 
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στη διαβίβαση ή σχετικές τεχνικές 
ρυθμίσεις, περιορισμοί όσον αφορά την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων σε τρίτες 
χώρες ή κατηγορίες προσώπων που 
δικαιούνται να διαβιβάζουν τα εν λόγω 
δεδομένα σε τρίτες χώρες ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, περιορισμοί όσον αφορά τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

ταυτοποίησης για τα υποκείμενα των 
δεδομένων, σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης. Στις 
προϋποθέσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνονται όροι που εφαρμόζονται 
στη διαβίβαση ή σχετικές τεχνικές 
ρυθμίσεις, περιορισμοί όσον αφορά την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων σε τρίτες 
χώρες ή κατηγορίες προσώπων που 
δικαιούνται να διαβιβάζουν τα εν λόγω 
δεδομένα σε τρίτες χώρες ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, περιορισμοί όσον αφορά τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όταν ο περαιτέρω χρήστης 
προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, ο 
φορέας του δημόσιου τομέα ενημερώνει 
τον κάτοχο των δεδομένων σχετικά με τη 
διαβίβαση των δεδομένων του στην εν 
λόγω τρίτη χώρα.

(13) Όταν ο περαιτέρω χρήστης 
προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, ο 
φορέας του δημόσιου τομέα ενημερώνει 
τον κάτοχο των δεδομένων σχετικά με την 
πρόθεση διαβίβασης των εν λόγω 
δεδομένων στην εν λόγω τρίτη χώρα. Όταν 
μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι τα 
δεδομένα οδηγούν στην ταυτοποίηση ή τη 
δυνατότητα ταυτοποίησης φυσικών 
προσώπων όταν συνδυαστούν με άλλα 
σύνολα δεδομένων, τα δεδομένα 
αντιμετωπίζονται ως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα τέλη δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικά και αντικειμενικά 
αιτιολογημένα και δεν περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό.

(2) Τα τέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικά και αντικειμενικά 
αιτιολογημένα και δεν περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό ούτε εμποδίζουν την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων για σκοπούς 
γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν επιβάλλουν τέλη, οι φορείς 
του δημόσιου τομέα λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να παρέχουν κίνητρα για την 
περαιτέρω χρήση των κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 για μη εμπορικούς σκοπούς 
και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

(4) Όταν επιβάλλουν τέλη, οι φορείς 
του δημόσιου τομέα λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να παρέχουν κίνητρα για την 
περαιτέρω χρήση των κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 από μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και για μη εμπορικούς 
σκοπούς όπως η επιστημονική έρευνα, και 
από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Όπου είναι δυνατόν, αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
περαιτέρω χρήσης με χαμηλότερο κόστος 
ή δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα τέλη προκύπτουν από το κόστος 
που σχετίζεται με την επεξεργασία των 
αιτημάτων περαιτέρω χρήσης των 

(5) Τα τέλη προκύπτουν από το κόστος 
που σχετίζεται με την επεξεργασία των 
αιτημάτων περαιτέρω χρήσης των 
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κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Η 
μεθοδολογία υπολογισμού των τελών 
δημοσιεύεται εκ των προτέρων.

κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Τυχόν τέλη 
περιορίζονται στην κάλυψη των δαπανών 
που προκύπτουν, όπως για την 
προετοιμασία των δεδομένων 
προκειμένου να διατηρείται η προστασία 
για τους λόγους που απαριθμούνται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, για τη διατήρηση 
του ασφαλούς περιβάλλοντος 
επεξεργασίας και τις περαιτέρω δαπάνες 
που προκύπτουν από το άρθρο 5 
παράγραφος 3, καθώς και σε σχέση με 
την υποστήριξη των περαιτέρω χρηστών 
που ζητούν συγκατάθεση και άδεια, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6. 
Τα κριτήρια και η μεθοδολογία 
υπολογισμού των τελών δημοσιεύονται εκ 
των προτέρων.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ή 
περισσότερους αρμόδιους φορείς, 
ενδεχομένως ανά τομέα, οι οποίοι 
στηρίζουν τους φορείς του δημόσιου τομέα 
που παρέχουν πρόσβαση στην περαιτέρω 
χρήση των κατηγοριών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
κατά την άσκηση του εν λόγω καθήκοντος.

(1) Για τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη 
μέλη ορίζουν έναν ή περισσότερους 
αρμόδιους φορείς, ενδεχομένως ανά τομέα, 
οι οποίοι στηρίζουν τους φορείς του 
δημόσιου τομέα που παρέχουν πρόσβαση 
στην περαιτέρω χρήση των κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 κατά την άσκηση του εν 
λόγω καθήκοντος.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά 
την εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνικών 
που διασφαλίζουν την επεξεργασία των 
δεδομένων με τρόπο που διαφυλάσσει το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
περιέχονται στα δεδομένα για τα οποία 
επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
ψευδωνυμοποίησης, ανωνυμοποίησης, 
γενίκευσης, καταστολής και 
τυχαιοποίησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

β) παροχή τεχνικής υποστήριξης για 
τη διασφάλιση της επεξεργασίας των 
δεδομένων με τρόπο που διαφυλάσσει το 
απόρρητο των πληροφοριών που 
περιέχονται στα δεδομένα για τα οποία 
επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση·

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή συνδρομής στους φορείς 
του δημόσιου τομέα, εφόσον είναι 
σκόπιμο, κατά την εξασφάλιση 
συγκατάθεσης ή άδειας από τους 
περαιτέρω χρήστες για την περαιτέρω 
χρήση για αλτρουιστικούς και άλλους 
σκοπούς σύμφωνα με συγκεκριμένες 
αποφάσεις των κατόχων των δεδομένων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δικαιοδοσία 
ή τις δικαιοδοσίες όπου προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των 
δεδομένων·

γ) παροχή συνδρομής στους φορείς 
του δημόσιου τομέα ώστε να 
υποστηρίζουν τους περαιτέρω χρήστες 
κατά την εξασφάλιση συγκατάθεσης για 
την περαιτέρω χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή άδειας από 
τους κατόχους των δεδομένων σύμφωνα 
με συγκεκριμένες αποφάσεις τους, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη δικαιοδοσία ή τις 
δικαιοδοσίες όπου προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ 
κατόχων δεδομένων οι οποίοι είναι νομικά 
πρόσωπα και δυνητικών χρηστών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης των τεχνικών ή άλλων μέσων που 
καθιστούν δυνατή την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών· οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν διμερή ή πολυμερή 
ανταλλαγή δεδομένων ή τη δημιουργία 
πλατφορμών ή βάσεων δεδομένων οι 
οποίες καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή ή 
την από κοινού εκμετάλλευση δεδομένων, 
καθώς και τη δημιουργία συγκεκριμένης 
υποδομής για τη διασύνδεση των κατόχων 
και των χρηστών των δεδομένων·

α) υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ 
κατόχων δεδομένων και δυνητικών 
χρηστών δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης των τεχνικών ή άλλων μέσων που 
καθιστούν δυνατή την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών· οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί 
να περιλαμβάνουν διμερή ή πολυμερή 
ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα ή τη δημιουργία πλατφορμών 
ή βάσεων δεδομένων οι οποίες καθιστούν 
δυνατή την ανταλλαγή ή την από κοινού 
εκμετάλλευση δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και τη δημιουργία 
συγκεκριμένης υποδομής για τη 
διασύνδεση των κατόχων και των χρηστών 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ 
υποκειμένων δεδομένων που επιδιώκουν 
να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν 
και δυνητικών χρηστών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 
τεχνικών ή άλλων μέσων που καθιστούν 
δυνατή την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών, κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·

β) υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ 
υποκειμένων δεδομένων που επιδιώκουν 
να καταστήσουν διαθέσιμα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν 
και δυνητικών χρηστών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 
τεχνικών ή άλλων μέσων που καθιστούν 
δυνατή την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών, και ιδίως που καθιστούν 
δυνατή την άσκηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679· οι υπηρεσίες κοινοχρησίας 
δεδομένων δεν επεξεργάζονται οι ίδιες τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
επιτρέπουν μόνο στα υποκείμενα των 
δεδομένων να παρέχουν συγκατάθεση σε 
συγκεκριμένους χρήστες των δεδομένων 
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και για συγκεκριμένους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες συνεταιρισμών 
δεδομένων, δηλαδή υπηρεσίες που 
στηρίζουν τα υποκείμενα δεδομένων ή 
ατομικές εταιρείες ή πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι μέλη 
του συνεταιρισμού ή εκχωρούν στον 
συνεταιρισμό την εξουσία να 
διαπραγματεύεται τους όρους και τις 
προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων 
προτού δώσουν τη συγκατάθεσή τους, 
κατά τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων πριν από την παροχή 
συγκατάθεσης για την επεξεργασία των 
δεδομένων, και οι οποίες παρέχουν 
μηχανισμούς για την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τους σκοπούς και τους όρους 
επεξεργασίας των δεδομένων οι οποίοι θα 
εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα συμφέροντα των υποκειμένων 
των δεδομένων ή των νομικών 
προσώπων.

γ) δραστηριότητες συνεταιρισμών 
δεδομένων, δηλαδή οργανισμούς ή 
υπηρεσίες, οι οποίες:

Or. en

Αιτιολόγηση 

(Το σημείο χωρίζεται σε δύο επιμέρους σημεία i) και ii).)

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σηημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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i) υποστηρίζουν μέλη, τα οποία είναι 
υποκείμενα δεδομένων, κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, μέσω της 
προσφοράς υπηρεσιών 
περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης όρων και 
προϋποθέσεων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων, και οι οποίες 
παρέχουν μηχανισμούς για την ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με τους σκοπούς και 
τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων, 
εκπροσωπώντας έτσι τα συμφέροντά 
τους· ή

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) παρέχουν στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις οντότητες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα τη δυνατότητα να 
διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους 
για την κοινοχρησία δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει την 
εφαρμογή άλλης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων, 

(2) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή άλλης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων, 
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συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών των 
εποπτικών αρχών να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού.

συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών των 
εποπτικών αρχών να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων που δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, αλλά 
προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εντός της 
Ένωσης, ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο σε ένα 
από τα κράτη μέλη στα οποία 
προσφέρονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ο 
πάροχος θεωρείται ότι υπόκειται στη 
δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο εκπρόσωπος.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων που δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, αλλά 
προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εντός της 
Ένωσης, ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο σε ένα 
από τα κράτη μέλη στα οποία 
προσφέρονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ο 
πάροχος θεωρείται ότι υπόκειται στη 
δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο εκπρόσωπος. Ο 
εκπρόσωπος λαμβάνει εντολή από τον 
πάροχο υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων να απευθύνονται σε εκείνον, 
επιπρόσθετα ή αντ’ αυτού, ιδίως οι 
αρμόδιες αρχές και τα υποκείμενα των 
δεδομένων και οι κάτοχοι των 
δεδομένων, για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με υπηρεσίες κοινοχρησίας 
δεδομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα 
κανονισμό. Ο ορισμός εκπροσώπου από 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων δεν θίγει τις προσφυγές οι 
οποίες μπορούν να ασκηθούν κατά των 
ίδιων των παρόχων υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 4, ο πάροχος υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) ο πάροχος προτίθεται να παράσχει 
υπηρεσίες με βάση, ή μπορεί ευλόγως να 
υποτεθεί ότι επεξεργάζεται, οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα: δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα 
που προέρχονται από δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·
β) ο πάροχος μπορεί εύλογα να 
υποθέσει ότι ο συνδυασμός δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας που παρέχει θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην ταυτοποίηση ή τη 
δυνατότητα ταυτοποίησης φυσικών 
προσώπων·
Ο πάροχος δεν αρχίζει τη δραστηριότητα 
πριν από την έγκριση της αρμόδιας 
αρχής.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έναν ιστότοπο όπου υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο και τις 
δραστηριότητες, κατά περίπτωση·

δ) έναν προσβάσιμο στο κοινό 
ιστότοπο όπου υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με τον πάροχο και τις 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
κατ’ ελάχιστον των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), 
στ) και στα) της παρούσας παραγράφου·
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή της υπηρεσίας που 
προτίθεται να παρέχει ο πάροχος·

στ) περιγραφή της υπηρεσίας που 
προτίθεται να παρέχει ο πάροχος και του 
τρόπου με τον οποίο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
11·

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) τη φύση των δεδομένων που 
πρέπει να ελέγχονται, να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή να χρησιμοποιούνται 
περαιτέρω από τον πάροχο και, στην 
περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφορά των κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
των κατηγοριών αποδεκτών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) αναφορά του κατά πόσον 
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συμβαίνει επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή όταν ο 
πάροχος μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι ο 
συνδυασμός δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας 
που παρέχει θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην ταυτοποίηση ή τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την προβλεπόμενη ημερομηνία 
έναρξης της δραστηριότητας·

ζ) τη σκοπούμενη ημερομηνία 
έναρξης της δραστηριότητας και, όπου 
αρμόζει, την προβλεπόμενη διάρκεια·

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τα κράτη μέλη όπου ο πάροχος 
προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την (9) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την 
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Επιτροπή για κάθε νέα κοινοποίηση. Η 
Επιτροπή τηρεί μητρώο των παρόχων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων.

Επιτροπή για κάθε νέα κοινοποίηση. Η 
Επιτροπή τηρεί δημόσιο μητρώο όλων των 
παρόχων υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων στην Ένωση, το οποίο 
καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχεία 
α), β), γ), δ), στ), στα) και στβ).

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) τα μεταδεδομένα που συλλέγονται 
από την παροχή της υπηρεσίας 
κοινοχρησίας δεδομένων μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάπτυξη 
της εν λόγω υπηρεσίας·

(2) τα δεδομένα που συλλέγονται 
σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα 
φυσικού ή νομικού προσώπου με σκοπό 
την παροχή υπηρεσίας κοινοχρησίας 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων ημερομηνίας, ώρας και 
γεωεντοπισμού, της διάρκειας 
δραστηριοτήτων και των συνδέσεων του 
προσώπου που χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο για την ανάπτυξη της εν λόγω 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ο πάροχος διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία πρόσβασης στην υπηρεσία του 
είναι δίκαιη, διαφανής και δεν εισάγει 
διακρίσεις, τόσο για τους κατόχους όσο και 
για τους χρήστες των δεδομένων, μεταξύ 

(3) ο πάροχος διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία πρόσβασης στην υπηρεσία του 
είναι δίκαιη, διαφανής και δεν εισάγει 
διακρίσεις, τόσο για τα υποκείμενα των 
δεδομένων και τους κατόχους δεδομένων, 
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άλλων και όσον αφορά τις τιμές· όσο και για τους χρήστες των δεδομένων, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις τιμές·

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ο πάροχος διευκολύνει την 
ανταλλαγή των δεδομένων στον 
μορφότυπο στον οποίο τα λαμβάνει από 
τον κάτοχό τους και τα μετατρέπει σε 
συγκεκριμένους μορφοτύπους 
αποκλειστικά για να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα εντός των τομέων και 
μεταξύ τους, ή κατόπιν αιτήματος του 
χρήστη των δεδομένων ή εφόσον 
απαιτείται βάσει του ενωσιακού δικαίου ή 
για τη διασφάλιση της εναρμόνισης με 
διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων·

(4) ο πάροχος διευκολύνει την 
ανταλλαγή των δεδομένων στον 
μορφότυπο στον οποίο τα λαμβάνει από 
ένα υποκείμενο δεδομένων ή κάτοχο 
δεδομένων και τα μετατρέπει σε 
συγκεκριμένους μορφοτύπους 
αποκλειστικά για να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα εντός των τομέων και 
μεταξύ τους, ή κατόπιν αιτήματος του 
χρήστη των δεδομένων ή εφόσον 
απαιτείται βάσει του ενωσιακού δικαίου ή 
για τη διασφάλιση της εναρμόνισης με 
διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ο πάροχος εφαρμόζει διαδικασίες 
με στόχο την πρόληψη δόλιων ή 
καταχρηστικών πρακτικών σε σχέση με 
την πρόσβαση στα δεδομένα από άτομα 
που επιδιώκουν την πρόσβαση μέσω των 
υπηρεσιών του·

(5) ο πάροχος εφαρμόζει διαδικασίες 
με στόχο την πρόληψη δόλιων ή 
καταχρηστικών πρακτικών σε σχέση με 
άτομα που επιδιώκουν την πρόσβαση μέσω 
των υπηρεσιών του·

Or. en
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ο πάροχος διασφαλίζει την εύλογη 
συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του, 
ενώ, στην περίπτωση υπηρεσιών που 
διασφαλίζουν την αποθήκευση δεδομένων, 
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οι οποίες 
επιτρέπουν στους κατόχους και στους 
χρήστες των δεδομένων να αποκτούν 
πρόσβαση στα δεδομένα τους σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας·

(6) ο πάροχος διασφαλίζει την εύλογη 
συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του, 
ενώ, στην περίπτωση υπηρεσιών που 
διασφαλίζουν την αποθήκευση δεδομένων, 
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οι οποίες 
επιτρέπουν στους κατόχους και στους 
χρήστες των δεδομένων να αποκτούν 
πρόσβαση στα δεδομένα τους ή, σε 
περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης μεταξύ υποκειμένων 
δεδομένων και χρηστών δεδομένων, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, 
στοιχείο β), που επιτρέπουν στα 
υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του παρόχου·

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ο πάροχος λαμβάνει εύλογα μέτρα 
για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα 
με άλλες υπηρεσίες κοινοχρησίας 
δεδομένων μέσω ευρέως 
χρησιμοποιούμενων, επίσημων ή 
ανεπίσημων, ανοικτών προτύπων στον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
πάροχοι υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) ο πάροχος διαθέτει διαδικασίες 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες 
που διέπουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για 
τη διασφάλιση της άσκησης των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των 
δεδομένων· ειδικότερα, ο πάροχος 
παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων 
εύκολα προσβάσιμα εργαλεία, τα οποία 
τους επιτρέπουν να έχουν σφαιρική 
εικόνα του τρόπου και του ειδικού 
σκοπού για τον οποίο ο πάροχος 
κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) όταν ένας πάροχος παρέχει 
εργαλεία για την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσης των υποκειμένων των 
δεδομένων ή αδειών για την επεξεργασία 
των δεδομένων που παρέχονται από 
νομικά πρόσωπα, αναφέρει τη 
δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες στις οποίες 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η χρήση 
των δεδομένων.

(11) όταν ένας πάροχος παρέχει 
εργαλεία για την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσης των υποκειμένων των 
δεδομένων ή αδειών για την επεξεργασία 
των δεδομένων που παρέχονται από 
κατόχους δεδομένων, αναφέρει τη 
δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες εκτός της 
Ένωσης στις οποίες πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί η χρήση των δεδομένων 
και παρέχει στα υποκείμενα των 
δεδομένων εργαλεία για την ανάκληση 
της συγκατάθεσης και στους κατόχους 
δεδομένων εργαλεία για την ανάκληση 
των αδειών επεξεργασίας δεδομένων.



PA\1230952EL.docx 69/101 PE692.728v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές, οι 
αρχές προστασίας δεδομένων, οι εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού, οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για την κυβερνοασφάλεια, καθώς 
και άλλες αρχές αρμόδιες για σχετικούς 
τομείς ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
καθηκόντων τους όσον αφορά τους 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων.

(3) Οι εξουσίες των ορισθεισών 
αρμόδιων αρχών δεν θίγουν τις εξουσίες 
των αρχών προστασίας δεδομένων, των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού, των αρχών 
που είναι αρμόδιες για την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και άλλων 
αρχών αρμόδιων για σχετικούς τομείς. Οι 
εν λόγω αρχές ανταλλάσσουν τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
άσκηση των καθηκόντων τους όσον αφορά 
τους παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων. Συγκεκριμένα, για 
οποιοδήποτε ζήτημα που απαιτεί 
αξιολόγηση συμμόρφωσης προς τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και πριν 
ξεκινήσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων, η 
αρμόδια αρχή ζητεί πρώτα τη γνώμη ή 
απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
που συστήνεται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, η οποία είναι νομικά 
δεσμευτική για την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία 
να ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 

(2) Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία 
να ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
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απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11. Κάθε 
αίτημα για πληροφορίες είναι ανάλογο 
προς την εκτέλεση του καθήκοντος και 
αιτιολογημένο.

απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. 
Κάθε αίτημα για πληροφορίες είναι 
ανάλογο προς την εκτέλεση του 
καθήκοντος και αιτιολογημένο.

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει 
ότι ένας πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων δεν συμμορφώνεται με μία ή 
περισσότερες από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 10 ή 11, ενημερώνει 
τον πάροχο σχετικά με τις διαπιστώσεις 
του και του δίνει την ευκαιρία να 
διατυπώσει τις απόψεις του, εντός εύλογης 
χρονικής προθεσμίας.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει 
ότι ένας πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων δεν συμμορφώνεται με μία ή 
περισσότερες από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με τις 
διαπιστώσεις του και του δίνει την 
ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του, 
εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας.

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να επιβάλλουν αποτρεπτικές 
χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν περιοδικές κυρώσεις με 
αναδρομικό αποτέλεσμα·

α) να επιβάλλουν αποτρεπτικές 
χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν περιοδικές κυρώσεις και 
κυρώσεις με αναδρομικό αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να απαιτούν την παύση ή την 
αναβολή της παροχής της υπηρεσίας 
κοινοχρησίας δεδομένων.

β) να απαιτούν την παύση της 
παροχής της υπηρεσίας κοινοχρησίας 
δεδομένων σε περίπτωση σοβαρών ή 
ουσιαστικών παραβιάσεων, εφόσον δεν 
έχουν διορθωθεί μετά από προηγούμενη 
κοινοποίηση ή προειδοποίηση, ή την 
αναβολή της παροχής της εν λόγω 
υπηρεσίας έως ότου γίνουν τροποποιήσεις 
των όρων της, όπως ζητήθηκε από την 
αρμόδια αρχή· η αρμόδια αρχή για τις 
υπηρεσίες κοινοχρησίας δεδομένων ζητεί 
από την Επιτροπή να διαγράψει τον 
πάροχο της υπηρεσίας κοινοχρησίας 
δεδομένων από το μητρώο των παρόχων 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων, 
μόλις διατάξει την παύση της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εάν η κύρια εγκατάσταση ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του παρόχου 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων 
βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά ο 
πάροχος παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη 
μέλη, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
της κύριας εγκατάστασης ή όπου βρίσκεται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος και οι αρμόδιες 
αρχές των εν λόγω άλλων κρατών μελών 
συνεργάζονται και συνδράμουν η μία την 
άλλη. Η συνδρομή και η συνεργασία 
μπορεί να καλύπτουν ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των σχετικών 
αρμοδίων αρχών και αιτήματα για τη λήψη 
των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο.

(6) Εάν η κύρια εγκατάσταση ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του παρόχου 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων 
βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά ο 
πάροχος παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη 
μέλη, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
της κύριας εγκατάστασης ή όπου βρίσκεται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος και οι αρμόδιες 
αρχές των εν λόγω άλλων κρατών μελών 
συνεργάζονται και συνδράμουν η μία την 
άλλη. Η συνδρομή και η συνεργασία 
μπορεί να καλύπτουν ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των σχετικών 
αρμοδίων αρχών για τον σκοπό των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και αιτήματα για τη λήψη των 
μέτρων που αναφέρονται στο παρόν 
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άρθρο. Όταν μια αρμόδια αρχή για 
υπηρεσίες κοινοχρησίας δεδομένων σε 
ένα κράτος μέλος ζητεί τη συνδρομή 
αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, 
υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση. Η αρμόδια αρχή για τις 
υπηρεσίες κοινοχρησίας δεδομένων στο 
εν λόγω άλλο κράτος μέλος απαντά εντός 
δύο εβδομάδων από την παραλαβή του 
αιτήματος. Κάθε πληροφορία που 
ανταλλάσσεται στο πλαίσιο αιτούμενης 
και παρεχόμενης συνδρομής σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφος 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το 
θέμα για το οποίο ζητήθηκε.

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις 
οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
των οποίων οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν μόνο την επιδίωξη 
συλλογής δεδομένων για σκοπούς γενικού 
συμφέροντος, τα οποία διατίθενται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα βάσει του 
αλτρουισμού δεδομένων.

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται:

α) σε φορείς του δημόσιου τομέα που 
προσφέρουν μέσα κοινοχρησίας 
δεδομένων για μη εμπορικούς σκοπούς·
β) στις οντότητες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα των οποίων οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν μόνο την επιδίωξη 
συλλογής δεδομένων για σκοπούς γενικού 
συμφέροντος, τα οποία διατίθενται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα βάσει του 
αλτρουισμού δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α (νέο)
Πολιτικές για τον αλτρουισμό των 

δεδομένων στα κράτη μέλη
(1) Τα κράτη μέλη καθορίζουν 
πολιτικές για τον αλτρουισμό των 
δεδομένων και θεσπίζουν οργανωτικές ή 
τεχνικές ρυθμίσεις, ιδίως για την παροχή 
ασφαλών χώρων επεξεργασίας που 
μπορούν να διατίθενται στους Κόμβους 
δεδομένων γενικού συμφέροντος από τον 
δημόσιο τομέα, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η εποπτεία, να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εμπιστευτικότητα, και 
να διευκολύνεται περαιτέρω ο 
αλτρουισμός των δεδομένων. Οι εν λόγω 
πολιτικές υποστηρίζουν συγκεκριμένα τα 
υποκείμενα των δεδομένων προκειμένου 
να κάνουν ουσιαστική χρήση των 
δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων των 
δεδομένων και να διαθέτουν εθελοντικά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
τα αφορούν και τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα για 
τον σκοπό του αλτρουισμού δεδομένων.
(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας Δεδομένων παρέχει 
συμβουλές και συνδρομή στην ανάπτυξη 
συνεκτικής πρακτικής όσον αφορά τον 
αλτρουισμό δεδομένων σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων

Μητρώο κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε αρμόδια αρχή που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 τηρεί μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(1) Κάθε αρμόδια αρχή για την 
καταχώριση Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20 τηρεί δημόσιο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή τηρεί ενωσιακό 
μητρώο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(2) Η Επιτροπή τηρεί ενωσιακό 
μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(3) Μια οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο σύμφωνα με 
το άρθρο 16 μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται 
ως «οργάνωση αλτρουισμού δεδομένων 
αναγνωρισμένη στην Ένωση» στη γραπτή 
και προφορική της επικοινωνία.

(3) Μια οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο σύμφωνα με 
το άρθρο 16 μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται 
ως «Κόμβος δεδομένων γενικού 
συμφέροντος» στη γραπτή και προφορική 
της επικοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές απαιτήσεις καταχώρισης Γενικές απαιτήσεις για Κόμβους 
δεδομένων γενικού συμφέροντος

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη για 
καταχώριση, η οργάνωση αλτρουισμού 
δεδομένων πρέπει:

(1) Προκειμένου να είναι επιλέξιμη για 
καταχώριση ως Κόμβος δεδομένων 
γενικού συμφέροντος, μια οντότητα 
πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι νομική οντότητα η οποία 
έχει συσταθεί για την εκπλήρωση σκοπών 

α) να είναι νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει συσταθεί για την εκπλήρωση σκοπών 
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γενικού συμφέροντος· γενικού συμφέροντος, οι οποίοι να 
αποδεικνύονται στην αίτηση σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 4·

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση και να είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε οντότητα που λειτουργεί σε 
κερδοσκοπική βάση·

β) να λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση και να είναι ανεξάρτητη, 
τουλάχιστον όσον αφορά την οργάνωση 
και το προσωπικό της, από οποιαδήποτε 
οντότητα που λειτουργεί σε κερδοσκοπική 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να ασκεί τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον αλτρουισμό δεδομένων 
μέσω νομικά ανεξάρτητης δομής, χωριστά 
από άλλες δραστηριότητες τις οποίες έχει 
αναλάβει.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γα) να διαθέτει διαδικασίες για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες που 
διέπουν την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για 
τη διασφάλιση της άσκησης των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των 
δεδομένων· ειδικότερα, η οντότητα 
παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων 
εύκολα προσβάσιμα εργαλεία, τα οποία 
τους επιτρέπουν να έχουν σφαιρική 
εικόνα του τρόπου και του ειδικού 
σκοπού για τον οποίο ο η οντότητα και οι 
τελικοί χρήστες κοινοποιούν ή 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 9 παράγραφος 9α.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) να εφαρμόζει επαρκή τεχνικά, 
νομικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβαση 
σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα 
ή τη διαβίβασή τους, εάν αυτή είναι 
παράνομη βάσει του δικαίου της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 7.

Τροπολογία 106
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος καθιστούν διαθέσιμα 
δεδομένα μόνο σε χρήστες δεδομένων 
από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) χρήστες δεδομένων που 
επιδιώκουν σκοπούς γενικού 
συμφέροντος·
β) χρήστες δεδομένων που διεξάγουν 
επιστημονική έρευνα προς το γενικό 
συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος δεν χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα για τα οποία παρέχουν 
υπηρεσίες για άλλους σκοπούς πέραν από 
το να τα θέτουν στη διάθεση των 
χρηστών δεδομένων, ακόμη και όταν τα 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα μέσω 
ασφαλούς περιβάλλοντος επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος λαμβάνουν μέτρα για να 
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διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
για την αποθήκευση και τη διαβίβαση 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 8.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος ενεργούν προς το βέλτιστο 
συμφέρον των υποκειμένων δεδομένων 
κατά τη διευκόλυνση της άσκησης των 
δικαιωμάτων τους, συγκεκριμένα 
συμβουλεύοντας τα υποκείμενα των 
δεδομένων για τις πιθανές χρήσεις των 
δεδομένων και για τους συνήθεις όρους 
και τις προϋποθέσεις που συναρτώνται με 
τις εν λόγω χρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 10.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) όταν Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος παρέχουν εργαλεία για την 
εξασφάλιση της συγκατάθεσης των 
υποκειμένων των δεδομένων ή αδειών για 
την επεξεργασία των δεδομένων που 
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παρέχονται από κατόχους δεδομένων, 
αναφέρουν τη δικαιοδοσία ή τις 
δικαιοδοσίες εκτός της Ένωσης στις 
οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 
χρήση των δεδομένων και παρέχουν στα 
υποκείμενα των δεδομένων εργαλεία για 
την ανάκληση της συγκατάθεσης και 
στους κατόχους δεδομένων εργαλεία για 
την ανάκληση των αδειών επεξεργασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 11.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχώριση Καταχώριση Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος

Or. en

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οποιαδήποτε οντότητα που πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 16 μπορεί να 
ζητήσει να καταχωριστεί στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

(1) Οποιαδήποτε οντότητα που πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 16 μπορεί να 
ζητήσει να καταχωριστεί στο μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 
1.

Or. en
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η αίτηση καταχώρισης στο μητρώο 
περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(4) Η αίτηση καταχώρισης στο μητρώο 
περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις κύριες πηγές εσόδων της 
οντότητας·

δ) τις πηγές εσόδων της οντότητας·

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) έναν ιστότοπο όπου υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με την οντότητα και 
τις δραστηριότητες, κατά περίπτωση·

στ) έναν προσβάσιμο στο κοινό 
ιστότοπο όπου υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με την οντότητα και τις 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
κατ’ ελάχιστον των πληροφοριών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β), δ), ε), ζ), 
η) και ηα) της παρούσας παραγράφου·

Or. en

Τροπολογία 116
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) τη φύση των δεδομένων που 
πρόκειται να ελέγχονται, να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία ή να χρησιμοποιούνται 
περαιτέρω από τον πάροχο και, στην 
περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αναφορά των κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
των κατηγοριών αποδεκτών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 10 παράγραφος 6 στοιχείο στα).

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηβ) αναφορά του κατά πόσον 
συμβαίνει επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή όταν ο 
πάροχος μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι ο 
συνδυασμός δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας 
που παρέχει θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην ταυτοποίηση ή τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο 10 παράγραφος 6 στοιχείο στβ).

Τροπολογία 118
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Εάν η οντότητα έχει υποβάλει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 και η αρμόδια αρχή 
κρίνει ότι η οντότητα συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 16, καταχωρίζει 
την οντότητα στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων εντός δώδεκα 
εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. Αυτή η καταχώριση ισχύει σε 
όλα τα κράτη μέλη. Κάθε καταχώριση 
κοινοποιείται στην επιτροπή, ώστε να 
συμπεριληφθεί στο ενωσιακό μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(5) Εάν η οντότητα έχει υποβάλει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 και η αρμόδια αρχή για 
την καταχώριση Κόμβων δεδομένων 
γενικού συμφέροντος κρίνει ότι η 
οντότητα συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 16, καταχωρίζει 
την οντότητα στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων εντός δώδεκα 
εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. Αυτή η καταχώριση ισχύει σε 
όλα τα κράτη μέλη. Κάθε καταχώριση 
κοινοποιείται στην επιτροπή, ώστε να 
συμπεριληφθεί στο ενωσιακό μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β), στ), ζ) 
και η) δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(6) Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β), στ), ζ), 
η), ηα) και ηβ) δημοσιεύονται στο εθνικό 
μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κάθε οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή τυχόν μεταβολές στα 
στοιχεία που παρέχει σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 εντός 14 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

(7) Κάθε οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για την 
καταχώριση των Κόμβων δεδομένων 
γενικού συμφέροντος τυχόν μεταβολές στα 
στοιχεία που παρέχει σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 εντός 14 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η μεταβολή. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση την Επιτροπή για καθεμιά 
από αυτές τις κοινοποιήσεις με 
ηλεκτρονικό μέσο.

Or. en

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) όταν οι πληροφορίες που 
παρέχονται στην αίτηση υποδεικνύουν ότι 
οι κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων θα 
μπορούσαν να ελεγχθούν, να υποβληθούν 
σε επεξεργασία ή να χρησιμοποιηθούν 
περαιτέρω, οι Κόμβοι δεδομένων γενικού 
συμφέροντος διενεργούν εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 
και, κατά περίπτωση, το άρθρο 36 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα χρήσης ασφαλούς 
περιβάλλοντος επεξεργασίας που 
προβλέπεται από το κράτος, ή 
απορρίπτουν την αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 122
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε οντότητα καταχωρισμένη στο 
εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων 
οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων 
τηρεί πλήρη και ακριβή αρχεία σχετικά με:

(1) Κάθε οντότητα καταχωρισμένη στο 
εθνικό μητρώο Κόμβων δεδομένων 
γενικού συμφέροντος τηρεί πλήρη και 
ακριβή αρχεία σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που είχαν τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν δεδομένα τα οποία έχει 
στην κατοχή της η εν λόγω οντότητα·

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που είχαν τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν δεδομένα τα οποία έχει 
στην κατοχή της η εν λόγω οντότητα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους·

Or. en

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οποιαδήποτε οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων καταρτίζει και 
διαβιβάζει στην αρμόδια εθνική αρχή 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία 
περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

(2) Οποιαδήποτε οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος 
καταρτίζει και διαβιβάζει στην αρμόδια 
εθνική αρχή για την καταχώριση Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων η οποία περιέχει 
κατ’ ελάχιστο τα εξής:

Or. en
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Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλογο όλων των φυσικών και 
νομικών προσώπων στα οποία επιτράπηκε 
η χρήση των δεδομένων τα οποία έχει στην 
κατοχή της, συμπεριλαμβανομένης 
συνοπτικής περιγραφής των σκοπών 
γενικού συμφέροντος που επιδιώχθηκαν με 
την εν λόγω χρήση των δεδομένων και 
περιγραφής των τεχνικών μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν για αυτή, 
συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των 
τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και της 
προστασίας των δεδομένων·

γ) κατάλογο όλων των φυσικών και 
νομικών προσώπων στα οποία επιτράπηκε 
η επεξεργασία ή η κατ’ άλλο τρόπο χρήση 
των δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή 
της, συμπεριλαμβανομένης συνοπτικής 
περιγραφής των σκοπών γενικού 
συμφέροντος που επιδιώχθηκαν με την εν 
λόγω χρήση των δεδομένων και 
περιγραφής των τεχνικών μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν για αυτή, 
συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των 
τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και της 
προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές απαιτήσεις για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
υποκειμένων των δεδομένων και των 
νομικών οντοτήτων όσον αφορά τα 
δεδομένα τους

Ειδικές απαιτήσεις για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
υποκειμένων των δεδομένων και των 
κατόχων των δεδομένων όσον αφορά τα 
δεδομένα τους

Or. en

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε οντότητα που είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων ενημερώνει τους 
κατόχους των δεδομένων:

(1) Πριν από οποιαδήποτε 
επεξεργασία δεδομένων, κάθε οντότητα 
που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος 
ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων 
και τους κατόχους των δεδομένων:

Or. en

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχετικά με τους σκοπούς γενικού 
συμφέροντος για τους οποίους επιτρέπει 
την επεξεργασία των δεδομένων τους από 
χρήστη δεδομένων με κατανοητό τρόπο·

α) σχετικά με τους σκοπούς γενικού 
συμφέροντος για τους οποίους το 
υποκείμενο των δεδομένων παρέχει 
συγκατάθεση και για τους οποίους η 
οντότητα επιτρέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων τους από χρήστη δεδομένων με 
κατανοητό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχετικά με οποιαδήποτε 
επεξεργασία πραγματοποιείται εκτός της 
Ένωσης.

β) σχετικά με τον τόπο στον οποίο 
πραγματοποιείται οποιαδήποτε 
επεξεργασία εκτός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η οντότητα διασφαλίζει επίσης 
ότι η συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων ή οι άδειες για την 
επεξεργασία δεδομένων που διατίθενται 
από νομικά πρόσωπα μπορούν να 
ανακαλούνται εύκολα.

Or. en

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν μια οντότητα καταχωρισμένη 
στο μητρώο αναγνωρισμένων 
οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων 
παρέχει εργαλεία για την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσης των υποκειμένων των 
δεδομένων ή αδειών για την επεξεργασία 
των δεδομένων που παρέχονται από 
νομικά πρόσωπα, αναφέρει τη 
δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες στις οποίες 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η χρήση 
των δεδομένων.

(3) Όταν μια οντότητα καταχωρισμένη 
στο μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος παρέχει εργαλεία για την 
εξασφάλιση της συγκατάθεσης των 
υποκειμένων των δεδομένων ή αδειών για 
την επεξεργασία των δεδομένων που 
παρέχονται από κατόχους δεδομένων, 
αναφέρει τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες 
εκτός της Ένωσης στις οποίες πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί η χρήση των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιες αρχές για την καταχώριση Αρμόδιες αρχές για την καταχώριση 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος

Or. en
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Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για το μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 23.

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για το μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος και για 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου. Οι αρμόδιες αρχές που 
ορίζονται για την καταχώριση Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος πληρούν 
τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

Or. en

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η αρμόδια αρχή εκτελεί τα 
καθήκοντά της σε συνεργασία αφενός με 
την αρχή προστασίας δεδομένων, όταν τα 
εν λόγω καθήκοντα σχετίζονται με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και αφετέρου με φορείς του 
ίδιου κράτους μέλους που είναι αρμόδιοι 
σε σχετικούς τομείς. Για οποιοδήποτε 
ερώτημα που απαιτεί αξιολόγηση 
συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679, η αρμόδια αρχή ζητεί πρώτα τη 
γνώμη ή απόφαση της αρμόδιας εποπτικής 
αρχής που συστήνεται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό και συμμορφώνεται προς 
τη συναφή γνώμη ή απόφαση.

(3) Η αρμόδια αρχή για την 
καταχώριση Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος εκτελεί τα καθήκοντά της σε 
συνεργασία αφενός με την αρχή 
προστασίας δεδομένων, όταν τα εν λόγω 
καθήκοντα σχετίζονται με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
αφετέρου με φορείς του ίδιου κράτους 
μέλους που είναι αρμόδιοι σε σχετικούς 
τομείς. Για οποιοδήποτε ερώτημα που 
απαιτεί αξιολόγηση συμμόρφωσης προς 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, η αρμόδια 
αρχή ζητεί πρώτα τη γνώμη ή απόφαση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής που συστήνεται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και 
συμμορφώνεται προς τη συναφή γνώμη ή 
απόφαση.
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Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και 
επιβλέπει τη συμμόρφωση των οντοτήτων 
που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων υπό τους όρους 
που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

(1) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και 
επιβλέπει τη συμμόρφωση των οντοτήτων 
που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος 
υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία 
να ζητά από τις οντότητες που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση 
της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις 
του παρόντος κεφαλαίου. Κάθε αίτημα για 
πληροφορίες είναι ανάλογο προς την 
εκτέλεση του καθήκοντος και 
αιτιολογημένο.

(2) Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία 
να ζητά από τις οντότητες που 
περιλαμβάνονται στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσής τους προς 
τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 
Κάθε αίτημα για πληροφορίες είναι 
ανάλογο προς την εκτέλεση του 
καθήκοντος και αιτιολογημένο.

Or. en

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χάνει το δικαίωμά της να 
αυτοπροσδιορίζεται ως «οργάνωση 
αλτρουισμού δεδομένων αναγνωρισμένη 
στην Ένωση» σε οποιαδήποτε γραπτή και 
προφορική επικοινωνία·

α) χάνει το δικαίωμά της να 
αυτοπροσδιορίζεται ως «Κόμβος 
δεδομένων γενικού συμφέροντος» σε 
οποιαδήποτε γραπτή και προφορική 
επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαγράφεται από το μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

β) διαγράφεται από το μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εάν η κύρια εγκατάσταση ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος οντότητας που 
περιλαμβάνεται στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων βρίσκεται σε ένα 
κράτος μέλος, αλλά η οντότητα 
δραστηριοποιείται σε άλλα κράτη μέλη, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της 
κύριας εγκατάστασης ή όπου βρίσκεται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και οι αρμόδιες αρχές 
των εν λόγω άλλων κρατών μελών 
συνεργάζονται και συνδράμουν η μία την 
άλλη όταν απαιτείται. Η συνδρομή και η 
συνεργασία μπορεί να καλύπτουν 
ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των 
σχετικών αρμοδίων αρχών και αιτήματα 

(6) Εάν η κύρια εγκατάσταση ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος οντότητας που 
περιλαμβάνεται στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος 
βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά η 
οντότητα δραστηριοποιείται σε άλλα 
κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους της κύριας εγκατάστασης ή όπου 
βρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και οι 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω άλλων 
κρατών μελών συνεργάζονται και 
συνδράμουν η μία την άλλη όταν 
απαιτείται. Η συνδρομή και η συνεργασία 
μπορεί να καλύπτουν ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ των σχετικών 
αρμοδίων αρχών και αιτήματα για τη λήψη 
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για τη λήψη των εποπτικών μέτρων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

των εποπτικών μέτρων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Προκειμένου να διευκολύνει τη 
συλλογή δεδομένων με βάση τον 
αλτρουισμό δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 
κατάρτιση ευρωπαϊκού εντύπου 
συγκατάθεσης αλτρουισμού δεδομένων. 
Με το έντυπο αυτό θα είναι δυνατή η 
εξασφάλιση συγκατάθεσης σε όλα τα 
κράτη μέλη σε ενιαίο μορφότυπο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
του άρθρου 29 παράγραφος 2.

(1) Προκειμένου να διευκολύνει τη 
συλλογή δεδομένων με βάση τον 
αλτρουισμό δεδομένων, η Επιτροπή μπορεί 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 
κατάρτιση ευρωπαϊκού εντύπου 
συγκατάθεσης αλτρουισμού δεδομένων, 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Με 
το έντυπο αυτό θα είναι δυνατή η 
εξασφάλιση συγκατάθεσης σε όλα τα 
κράτη μέλη σε ενιαίο μορφότυπο. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
του άρθρου 29 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) το ευρωπαϊκό έντυπο 
συγκατάθεσης αλτρουισμού δεδομένων 
περιγράφει λεπτομερώς τον συγκεκριμένο 
σκοπό ή τους συγκεκριμένους σκοπούς 
της προβλεπόμενης χρήσης ή χρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12 και το άρθρο 20 
είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα που περιλαμβάνεται στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(1) Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12 και το άρθρο 20 
είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα που περιλαμβάνεται στο μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος. 
Οι λειτουργίες των αρμόδιων αρχών που 
ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 
20 μπορούν να επιτελούνται από την ίδια 
οντότητα. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται είτε 
να συστήσουν μία ή περισσότερες νέες 
οντότητες είτε να βασιστούν σε 
υφιστάμενες οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους παρέχουν στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Όταν μια εθνική 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι πληροφορίες 
που ζητούνται είναι εμπιστευτικές 
σύμφωνα με ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες περί εμπορικού και 
επαγγελματικού απορρήτου, η Επιτροπή 
και τυχόν άλλες αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζουν την εν λόγω 
εμπιστευτικότητα.

(6) Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους παρέχουν στην Επιτροπή και στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Όταν μια εθνική 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι πληροφορίες 
που ζητούνται είναι εμπιστευτικές 
σύμφωνα με ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες περί εμπορικού και 
επαγγελματικού απορρήτου, η Επιτροπή 
και τυχόν άλλες αρμόδιες αρχές 
διασφαλίζουν την εν λόγω 
εμπιστευτικότητα.
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Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
καταγγελία ενώπιον της σχετικής εθνικής 
αρμόδιας αρχής κατά παρόχου υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων ή οντότητας 
καταχωρισμένης στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων.

(1) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
καταγγελία ενώπιον της σχετικής εθνικής 
αρμόδιας αρχής κατά παρόχου υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων ή οντότητας 
καταχωρισμένης στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκό 
συμβούλιο καινοτομίας δεδομένων (στο 
εξής: συμβούλιο) με τη μορφή ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η οποία θα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών 
όλων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, της 
Επιτροπής, σχετικών χώρων δεδομένων 
και άλλων εκπροσώπων των αρμόδιων 
αρχών σε συγκεκριμένους τομείς.

(1) Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκό 
συμβούλιο καινοτομίας δεδομένων (στο 
εξής: συμβούλιο) με τη μορφή ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, η οποία θα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών 
όλων των κρατών μελών σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 και 20, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, της 
Επιτροπής και άλλων εκπροσώπων 
σχετικών φορέων σε συγκεκριμένους 
τομείς καθώς και φορείς με ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη, όπως εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι 
σχετικοί τρίτοι μπορούν να καλούνται να 
παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
συμβουλίου και να συμμετέχουν στις 
εργασίες του.

(2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι 
σχετικοί τρίτοι, ιδίως από την κοινωνία 
των πολιτών και τις ομάδες προστασίας 
των καταναλωτών, μπορούν να καλούνται 
να παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου και να συμμετέχουν στις 
εργασίες του, κατά περίπτωση ή μόνιμα, 
ανάλογα με την περίσταση.

Or. en

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα του συμβουλίου Καθήκοντα του ευρωπαϊκού συμβουλίου 
καινοτομίας δεδομένων

Or. en

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμβουλεύει και επικουρεί την 
Επιτροπή στον σχεδιασμό συνεπούς 
πρακτικής για τις αρμόδιες αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων·

β) συμβουλεύει και επικουρεί την 
Επιτροπή στον σχεδιασμό συνεπούς 
πρακτικής για τις αρμόδιες αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων που 
ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών 
κοινοχρησίας δεδομένων, καθώς και 
οντότητες που ασκούν δραστηριότητες σε 
σχέση με τον αλτρουισμό δεδομένων·
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Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
εθνικών αρμόδιων αρχών βάσει του 
παρόντος κανονισμού μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, ιδίως με την καθιέρωση 
μεθόδων για την αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη 
διαδικασία κοινοποίησης για τους 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων και την καταχώριση και 
παρακολούθηση αναγνωρισμένων 
οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων.

ε) διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
εθνικών αρμόδιων αρχών βάσει του 
παρόντος κανονισμού μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, ιδίως με την καθιέρωση 
μεθόδων για την αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη 
διαδικασία κοινοποίησης για τους 
παρόχους υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων και την καταχώριση και 
παρακολούθηση Κόμβων δεδομένων 
γενικού συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) να διευκολύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 30.

Or. en

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Διεθνής πρόσβαση Διεθνής πρόσβαση και διαβίβαση

Or. en

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται 
μόνο στη διαβίβαση δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο φορέας του δημόσιου τομέα, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
χορηγήθηκε το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης δεδομένων δυνάμει του κεφαλαίου 
2, ο πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων ή η οντότητα που έχει 
καταχωριστεί στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων, ανάλογα με την 
περίπτωση, λαμβάνει όλα τα εύλογα 
τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να εμποδίσει τη διαβίβαση 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα που 
τηρούνται στην Ένωση ή την πρόσβαση σε 
αυτά, εάν η εν λόγω διαβίβαση ή 
πρόσβαση θα μπορούσε να δημιουργήσει 
σύγκρουση με το δίκαιο της Ένωσης ή με 
το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, 
εκτός εάν η διαβίβαση ή η πρόσβαση 
συνάδουν με την παράγραφο 2 ή 3.

(1) Ο φορέας του δημόσιου τομέα, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
χορηγήθηκε το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης δεδομένων δυνάμει του κεφαλαίου 
2, ο πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων ή η οντότητα που έχει 
καταχωριστεί στο μητρώο Κόμβων 
δεδομένων γενικού συμφέροντος, ανάλογα 
με την περίπτωση, λαμβάνει όλα τα εύλογα 
τεχνικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να εμποδίσει τη διαβίβαση 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα που 
τηρούνται στην Ένωση ή την πρόσβαση σε 
αυτά, εάν η εν λόγω διαβίβαση ή 
πρόσβαση θα μπορούσε να δημιουργήσει 
σύγκρουση με το δίκαιο της Ένωσης ή με 
το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, με 
την επιφύλαξη των παραγράφων 2 ή 3.
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Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κάθε απόφαση δικαστηρίου και 
κάθε απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας που απαιτεί από φορέα του 
δημόσιου τομέα, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, πάροχο 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα που έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού να διαβιβάσει ή να παράσχει 
πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό στην Ένωση μπορεί να 
αναγνωρισθεί ή να είναι εκτελεστή κατ’ 
οποιονδήποτε τρόπο μόνο εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία, όπως σύμβαση 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που 
ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρίτης χώρας 
και της Ένωσης ή σε οποιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μεταξύ της αιτούσας τρίτης 
χώρας και του κράτους μέλους που 
συνάφθηκε πριν [από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού].

(2) Κάθε απόφαση δικαστηρίου και 
κάθε απόφαση διοικητικής αρχής τρίτης 
χώρας που απαιτεί από φορέα του 
δημόσιου τομέα, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, πάροχο 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα που έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος να διαβιβάσει ή να παράσχει 
πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό στην Ένωση μπορεί να 
αναγνωρισθεί ή να είναι εκτελεστή κατ’ 
οποιονδήποτε τρόπο μόνο εάν βασίζεται σε 
διεθνή συμφωνία, όπως σύμβαση 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που 
ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρίτης χώρας 
και της Ένωσης ή σε οποιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία μεταξύ της αιτούσας τρίτης 
χώρας και του κράτους μέλους που 
συνάφθηκε πριν [από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε περίπτωση που φορέας του 
δημόσιου τομέα, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 

(3) Ελλείψει διεθνούς συμφωνίας 
όπως αυτή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, σε περίπτωση που φορέας 
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δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, πάροχος 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα καταχωρισμένη στο μητρώο 
αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων είναι αποδέκτης 
απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικής 
αρχής τρίτης χώρας για τη διαβίβαση 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα που 
τηρούνται στην Ένωση ή την παροχή 
πρόσβασης σε αυτά και η συμμόρφωση με 
την εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να 
συνεπάγεται σύγκρουση με το δίκαιο της 
Ένωσης ή με το δίκαιο του οικείου 
κράτους μέλους, η διαβίβαση των εν λόγω 
δεδομένων στην εν λόγω αρχή τρίτης 
χώρας ή η παροχή πρόσβασης σε αυτά 
πραγματοποιείται μόνο:

του δημόσιου τομέα, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, πάροχος 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή 
οντότητα καταχωρισμένη στο μητρώο 
Κόμβων δεδομένων γενικού συμφέροντος 
είναι αποδέκτης απόφασης δικαστηρίου ή 
διοικητικής αρχής τρίτης χώρας για τη 
διαβίβαση δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα που τηρούνται στην Ένωση ή 
την παροχή πρόσβασης σε αυτά και η 
συμμόρφωση με την εν λόγω απόφαση θα 
μπορούσε να συνεπάγεται σύγκρουση με 
το δίκαιο της Ένωσης ή με το δίκαιο του 
οικείου κράτους μέλους, η διαβίβαση των 
εν λόγω δεδομένων στην εν λόγω αρχή 
τρίτης χώρας ή η παροχή πρόσβασης σε 
αυτά πραγματοποιείται μόνο:

Or. en

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αποδέκτης της απόφασης ζητά τη γνώμη 
των σχετικών αρμόδιων φορέων ή αρχών, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
προκειμένου να κρίνει εάν πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.

Ο αποδέκτης της απόφασης ζητά τη γνώμη 
των σχετικών αρμόδιων φορέων ή αρχών, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
προκειμένου να κρίνει εάν πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Οι σχετικοί 
αρμόδιοι φορείς ή αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις 
διεθνούς πρόσβασης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εάν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 ή 3 πληρούνται, ο φορέας 
του δημόσιου τομέα, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, ο πάροχος 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή η 
οντότητα που έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο αναγνωρισμένων οργανώσεων 
αλτρουισμού δεδομένων, κατά περίπτωση, 
παρέχει τον ελάχιστο επιτρεπόμενο όγκο 
δεδομένων ως απάντηση στο αίτημα, βάσει 
εύλογης ερμηνείας του αιτήματος.

(4) Εάν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 ή 3 πληρούνται, ο φορέας 
του δημόσιου τομέα, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα περαιτέρω χρήσης δεδομένων 
δυνάμει του κεφαλαίου 2, ο πάροχος 
υπηρεσιών κοινοχρησίας δεδομένων ή η 
οντότητα που έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο Κόμβων δεδομένων γενικού 
συμφέροντος, κατά περίπτωση, παρέχει 
τον ελάχιστο επιτρεπόμενο όγκο 
δεδομένων ως απάντηση στο αίτημα, βάσει 
εύλογης ερμηνείας του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο φορέας του δημόσιου τομέα, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
χορηγήθηκε το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης δεδομένων δυνάμει του κεφαλαίου 
2, ο πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων και η οντότητα που παρέχει 
υπηρεσίες αλτρουισμού δεδομένων 
ενημερώνουν τον κάτοχο των δεδομένων 
σχετικά με την ύπαρξη αιτήματος 
διοικητικής αρχής τρίτης χώρας για 
πρόσβαση στα δεδομένα του, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες το αίτημα 
εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής του νόμου 
και για όσο διάστημα αυτό είναι αναγκαίο 
για τη διαφύλαξη της 
αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας 
επιβολής του νόμου.

(5) Ο φορέας του δημόσιου τομέα, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
χορηγήθηκε το δικαίωμα περαιτέρω 
χρήσης δεδομένων δυνάμει του κεφαλαίου 
2, ο πάροχος υπηρεσιών κοινοχρησίας 
δεδομένων και η οντότητα που παρέχει 
υπηρεσίες αλτρουισμού δεδομένων 
ενημερώνουν το υποκείμενο των 
δεδομένων ή τον κάτοχο των δεδομένων 
σχετικά με την ύπαρξη αιτήματος 
διοικητικής αρχής τρίτης χώρας για 
πρόσβαση στα δεδομένα του, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες το αίτημα 
εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής του νόμου 
και για όσο διάστημα αυτό είναι αναγκαίο 
για τη διαφύλαξη της 
αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας 
επιβολής του νόμου.

Or. en
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1724, στην παράγραφο «Έναρξη, 
λειτουργία και παύση δραστηριότητας 
επιχείρησης» προστίθεται η ακόλουθη 
γραμμή:

Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1724, στην παράγραφο «Έναρξη, 
λειτουργία και παύση δραστηριότητας 
επιχείρησης» προστίθεται η ακόλουθη 
γραμμή:

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ: Αντικατάσταση των 
λέξεων «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον 
Αλτρουισμό των Δεδομένων» με τις 
λέξεις «Κόμβος δεδομένων γενικού 
συμφέροντος»

Or. en


